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బుచ్చి రెడ్డిపాలెము 

హొణకా గోవింద రెడ్డిగారు. అల్లూరు. 

పర్వత రెడ్డి రామచంద్రా రెడ్డిగార్కు అల్లూరు, 
రక wy, Cs లం 

_ ఈపూరు బలరామిరెడ్డిగారు, ఈపూరు. 

వాకాటి సంజీవి శెట్టిగారు నెట్లూరు. 

సి, బి. మైసూరురెడ్తిగార్కు _ చెరువు బెడ 

గల్లు కర్నూ లుజిల్లా, 

ఆర్. రామారెడ్డి గారు దైవందిన్నె, 

బక్షారిజిల్లా 

వావలీ క స్థ య్య పంతులుగారు, వి, య్. 
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చిల్ల కూరు సుబ్బ రామి రెడ్డిగారు, కలివెల 

వాలము, 

కాకుటూరు లింగా రెడ్డిగారు, మెపాడు. 
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 ఈకాలమున నెన్ని యో గ,ంథమాలలు బయలు నెకలి 

యున్నో విధముల భాపానేవ నేయుచున్నవి. అయినను భాషో 

సతీవరివన్య యెందజెన్ని తెజంగుల నొనకించిననుు అతిమా 
ము కాదన్న నమ్మకమున మేమాయుద్యమమునకుం బూను 

ee 

సాధారణముగా గృంథమాలలన్నియు నవలా రచన 

మునకే తమశ_క్తీని భారపోయుచున్న. వనుట సత్యమునకు 
దూరముకానిమాట. కథాకల్పనా చమత్కారకలితమగుననల 

ఆనంద (గు దముకాదని నేనననుగాని ఆందు భాహావధూటి సం 

ధులు వదలి, ధాతువులు చెడి, ధ్యనిసన్న గిల్లీ, తొట్రుపాటు "లేక 

చక్క-ంగా నొక్క_పదమైనం బెట్టంజాలని నీరనస్థితిలోనుండునని. 

మాత్ర మనక తప్పదు. ఇంక క ఈ అకుగవల 

యన? ఇట్లనుటచే భాపూసౌప వముగల నవలలు లేవని మా 

యభిప్రాయము కాదు. అవి వే ప్రెళ్లవై అెక్కపెట్టం దగినన్ని గా 

నుండును. కల్పనాసాందర్యమునకుందోడు ఛాషాచాతుర్యముం 

గల నవల సౌందర్యముతోడి సంభాషణ చతురిమగల నవలా 

వలె రసికుల నలరింపజాలునుగణా? 
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పఏమయినన్కు రష చ్యంతరము లేని కేవల మధురప పదార్థ 

భతుణము మొగము మొస్తుపనిదె నచనావిఖేదములేని నవలా 

పఠనమును “స 3 పకపోదు. కాన్సననే మే మో గ్రంథ 

మాలయందు సకలజన re సరసకర్ణ ee 

ములును నగు ఖండ కావ్యములు, (ప్రాచీన) ప ప్రబంధములుు 

నాటకములు, నవలులు గ ద్య పబంధములు, ఆం పే కరణములు 

మున్నగు ren గ్రంథ ౦థములను. స శ ర కొకటి 

వంకునం బకటించి పాఠకులకందింపం దలంచి యున్నారము. 

వాజియు విద్యార్లుః లమేలు నించి కాళి దాసాదిమహో య. 
సాడు థె 

ములను వచనరూపమున నాం, ధీ కకించి యిందు బ్ర కోటింపన 
hr 

కి యున్నాము, 
న్ా 

కావున భాహాభిమాను బెల్ల రును వూ యుద్యమము 

నకు a ల్యాణస సంభాయకు లగుదురు గాక, 

మ స్ తపు న పత్తు. _చాటుపద్యరత్నాకరము ము డ్రితపూర్వమైనను ప్రతు 
లెచ్చటను దొరకమిచేం బలున్రరికోరికపై నిందు పథమకుసు.. 
మముగా వెలునరించితిమి. 

సంవాదకుండు. 
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వాగనుశాసన కవిసార్వా మాం ధకపితౌాపి తొమహోది 

మహామహులచే చె సన. రాజాధి రాజులచే. లాలింపం 

బడ్క్ దేశభా పూల తాంగులకుం దలమానిక మై చెన్నారిన మన 

మాం గ్ర భా పావధ్ధూటి, తన ముద్ద లొలుకు పలుకులను కేవల 

పురాణకావ్య ప్రబంధ మూపు లన. కాక. జాట్లు పద్యరూప 

మునంలిసూష వెలయించి వెలలేని పొగ డే నందియున్నది. ఆ 

వాటుపసణ్తి యుక్క_క్క- పట్టున wr బంధ సరణిం గూడ నభః 

కరించుననుట కవితాత ర్రే పజ్ఞులకు | విదితమ, 

_ ఇూటువులు "కేవల కల్పనాక భాత క ములును._అత్యం 

తాతిన యో _క్రిమయములును.గాక ఏష యానుకూల స్యాభా 

వికవర్ణ నాలంకృతము లయి సర్వజన హాదయంగమము లయి 

రస మొలుకుచుండును. అంతేకాక పూర్వ రాజుల గుణగణము 

లన్సు అప్పటి చే దేశస్థితులను నాటి యుద్ధములన్యు జయాప 



త్రీ 

జయములను, కనులను పండితులను వారివారి వివాద సామ 
గ స్రములనుు మజియు న నేకవిషయములను దెలివి ప్రకృత 

'దేశచరిత్ర కారులకును, కన్రలకును. చేయూత. నొసంగంజూలి 

యున్న వి. 
: 

బట్లిచాటువు లాంధ పపం ౦చమున నెన్ని యో జన్మించి 

నవి, అం దొకకొన్ని తాళపతగ ంథములం జేరి రామబాణ 

ముఖ వాతంబడి' నశించినవి. ఇంకను నశించుచున్న వి. మట్ 

కాన్ని ఆ కాళపతృముల కెక్కక, కొందబుముదుసళ్ల నోటన నెల 

కొనియుండి శశ నామమాత్రావశిష్టము లై నవి. పోయినవి 

పోయిన నిప్పటికి న వేకపద్యములు నిల్చి యున్నవి. కాని అవి 

యొకగ్రామమున నొకయింట నొక పొత్తమున లేమిని - వానిని 

సంతరించుట మిగులం గష్ట్రము,. చాటుపద్య రత్న ముల గూర్చి 

శృద్ధవహించినవారు లేకపోవుట చేత నవి యట్ల డిక్కు_మాలి 

పడి యుండెను. మొన్న మొన్న బ్ర. వేటూరి పభాకరతాత్రి 

గారు కొన్ని చాటువులంగార్చి_... యీనవీన మహాకార్యము 

నకు మూర్షదర్శకులయి.-- “చాటుపద్య మణిమంజరి ” యను 
న్ గ్రంథము నాంధ్ర లోకమున కొసంగి ఏనుతిపాత్రు లై ర. సామా 

న్యముగ... లోకములో వాడుకలో. నున్న చాటున్రశే "కాక 

యెన్నియా పుశాతనణాటువు లందున్న వి. అయిన. నందు 



రి 

కీరని చాటువు లెన్ని యా యింకను మేఘముల మబజుంగున 

నున్న శారకలవలె నందందునున్నపిః 

ఈపిసయము నెజేరిగి బ్ర. దీపొల పిచ్చయ్యకొత్రుగారు 

ఈచాటు గ్రంథ సంపాదకులల
్' కృడవవారుగాబయలుకౌ

డలిరి. 

ఏరి ప్రయత్నము సకలాంధ, జన శ్లై న్యుము. పీకు నయస్సున. 

విన్న లయ్యును, తవుకుం గల భొపూా ప్రజేశాభిమానములు 

చెలులై. తోడునడువ, వ్యయ పయాసముల 5 కో
రి చె చీశసంచ 

రణ మొనర్చిలామ: శిముంజరిల్
' చేరని చాటువు వీంచుమిం 

చుగ నాబువందలను గూర్చి యా “రత్నాకరముూను నిలువ 

రించి మన కందజకు నానందము ౫లిగించిరి, ఇందులకు మన 

కృతజ్ఞ తను జల్బుటతో. దచివినందక, యింక నిటువంటి గ, గ ంథ 

ములను సంపౌాదింప మన ఇా్రిగారికిం బ్రా త్సాహ ముసంగి 

వారి యుద్యమమునకుం దోడుపడుటయాంధ్రులమగు మన శల్ల 

రకును గ ర్య మని విన్న వించు చున్నాను. 

9_7_17, i oe ఇట్ల 1: కవిజనవి చేయుడు, 

తోటపల్ళి గూడూరు, నెల్లూరు. ్థ ey దశా పె సెం చెలు రెడ్డి. 
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లములన్ ఖండన సేయుచుం దనకులీళామార్గ ముల్. సాగకా. 

రిమెయిం జిక్కుగరాసు. 'కంఠకలిత శ్రీ కేటి" కాక్కా-౦ డోకా. 

ఉ. కూరకు నుల్లి గడ్డలకు గుమ్మ డిపిం చెకుం జల్ల నీళ్ళ కున్ 

rE - చారకుం “BO ల కనాథలకుం సా రోసి యా 

కేరపమువ్ము శం? బడీ డినచిక్కులు “పెక్కుంలు ప మిక్కతల్ 

౮. కవులు పాగడువేళం గాంతలు రతివేళ. 

శుతులు ముద్దువేళ శూరవరులు 
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రణము సేయు'వేళ “రాిక్రాట్టి విలుతురు 

పాడి యదియు మిగుల భజన శేక్కు. 

i క వీడని మార్జునొడ్డ -నెజవిద్యలు రూఢికి రావ బెట్లనక 

బూడిదప రోము మె చవ్రుటయణబూస్చినవి
 త్రి తయి నె చెర్పముండతోం. 

గూడినకూట మె ఏ విధవకొప్పునంజుట్టిన ఫున్చమాలమై
. 

-గాడిదవాహ మె యడవిగాచినవెన్నెలమై వృథాయగుక్. . 

వేములవాడ భీమకవి 

ఈయుద్దండకవి శాపానుగ్ర వాళ కి గలవాడు శంభో 

వరస ప్రసాదమును బకసిన ఉం శ స్వే బ్రితసి పుట్టుకను 

గుజీరచియ, నీతనిశ క్తినిగుణించియు న నేకదిత్ర, గా
థలు కల 

ఈకవి తనక కి నిట్లు చెప్పుక నను. 

నీ నడియలోపలం దాడికడణి ముక్తునియ గాం 

సవ 'దెట్టిన మేధావిభట్టుకం క . 

శెండుగడెల తూ శం డమ. డ్లన్నియు 

డుల్లం దెట్టినక విమలుకం కె 

మూాండుగెడెలకుల క మొనసి య త్రినగండి 

"పగుల దిట్టినక విభానుకం టె 

_ అజిజాములో సలం జెజువునీ ల్లీ ంకంగల. 

ప త 
నుగకోపి"నేను 'నోఫుదు యం న. 

(గ్రమ్మరింప శ క్రిగలదునాకు 

వట్టి మానం జిగరు6 బుట్టింప గట్టింప 

"బిరుదు. చేములాడ ఫీమక పీని.. 
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ఈతనిగూర్చి వపజటొళకనిచేం న స 

చ్, నుతిషబభ నీషె6 జేర్మి నిరి మానము పెంప్రున ఫీముని నిక బృహ. 
స్పతి తవిం గజ్జ న “ద్దును( గప పర్టీ జురయోధనుం బోేల్వం బూననా 

మతకరిం వీళ్లు దుష్కులు: నమానుషు ఖిత్తు ఖలాత్కు నెంచ వా 
క్సూతిఫు శశికా శివికా కొమరుసామిని "మేరువు నబ్దిం బోల్వ్పెదకా, 

_ఈకఫ్లి ఏకారణమువలననో కోపము. పెల్లుజేగి- కోవా 

౬ జెప్పిన -పద్యములు: 
నొనకొనిమ ౪ _ర్యలోకమునం గోమటి పుట్టంగం దోడం బు క్ట బెం 

కును గపటంబు లాలనయు్డ గత్సితబుద్ధియు రి క్తభ క్తి కియుక్- | 

జనిమిరిమాటలుకొ పరభనంబును (గక్కు_న నొక్కంజూచుటల్ 

టి జూ ర 
లా 

యే 

క్రాా-నుటయు నమ్ముటుల్ మిగుల ంతనంబును వారి వా 

ఊ. కోమటి కొక్క-టిచ్చి పదిగొన్నను దోసము లేద యింటికికా 

నేమమెజింగి చిచ్చిడినం జెందదు పొపము వానినెప్పుజే, 

-నేమజుపాటునక్ మ మజీయు ేమిరయొనర్చిన. "లేదు దోస మౌ 

_ ఫీమునిలింగమాన; కవిఖీమునిపల్యు.లు నమ్మిలయుండుం డీ. 

ల అని యీకవి కు జెస్ప(గా విని. వేజొకకవి; 
ఉ. కలేములవాడ ఫీమ! భ్రలిచే! క విసన్నుత! పద్యమందు- నీ. 

వేనుని చెప్పినాండ వొకయించుక కోమటిపత్సపాతివై 

కోమటి కొక్కటిచ్చి పదిగొన్నను. దోసము లేదటందుళా? 

కోమటి కొక్కటీక. పసన దోసములేదు: తేశయుకా.” 

అని పద్యమును జె "జెప్పెను. (వేములవాడ భీమకవిక్సి. వేములాడ 
భీమకవి లేములవాడ భీమకవి యనువే వేర్తుగూడ.. _వాడంబడి 
యున్నవి). ఒకానొకవిప్రుడు. తనవి యు 

: వియోగము ప్రా ప్తమైనచేనుక మరల దానిని. 



గ్ పథ మరవ ము.. గ 

మిడుకు చుండ భీమకవి టయ క్ర కింది. పద్యము : నొసంగనంట. ఆ 

పద్యముతో నాబ్రాహ్మణుండు. ఏ తన కార్యమును. జక్క-బెట్టుకాన 
నంట, 

రకా నవ్యవిలాసర న్యూనలినం: బని. చాలముఖ్లాబ్దహెరథా ' 

భివ్యసనంబునం దిరుగు భృంగకులో త్త తమ! కద్వియోగతా 

పవ్యధం (బ్రాణినిల్వదు; క కృపాగుణ మేర్చడ 6్రావ్మాణో "న హం 

తవ్య” యనంగ నొప్పు వచనస్థితిం గుంద కెజుంగ। కజేయుమా,. 

ఫీవుకవి యొకతఆి నొళకుగ్రామమునకుం బోయి యుండి 

జన్న మాంబయను నొక విస స్రనికంతునును. “వంటంజే సిపెట్టు” 

మని కోరగా నాపె “అయా! చేను గండమాలా వ్రణముతో 
నల్గాడుచున్నాన్వు నాకిప్పుడు వంటంజేయశ క్తి శోష విన్న 
వించెను. అందుపె భీమన “అమ్మా! యాగండవమూలం బోలా 

ట్టిన వంటంచేసి 'ప్పైదవా?” యని యడుగ “వుహోానుభఖావా! 

తమకంతటి యను గృహము: రావలయునుగాని వంటం జేయుట 

శేవియభ భ్యంతర” మనెను. అప్పుడు భీమకవి క్ష 

క. భునరోగంబులబలమా ' 

కనుంగొనలగా జన్నమాంబకర్మప్రుఫలనూ! 

నిను CEs వినుమా! 

మునుకొని' యోగండమాల- మునగకుం జనుమా= 

అను పద్యమును" జెప్పయణా. నావిశ్వ సృకరకముననున్న వ్ర వ ణము, 

మునగ చెట్టునకుం జేర నంతట నామె యత్యంతాన నందభరిత' మై, 

కపీంద్రునకు వడ్రసో చేత మగు భా జనముం బెట్టి ట్టి తనకృతజ్ఞతను 
జూ కే 
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తరువాత మజికొన్ని దినములకు భీమన మరల నాగ్రామ 

మునే పనియుండి వచ్చి యా విధవచే వంటంజేని పెట్టుమని 

కోరగా “మాకిదే పన్సి ఇంకేమి పనియున్నది? ఇప్పుడు మా 
యింట్లో వీలుగాొదనెనంట. దానిపై భీమనకుః గోపము వచ్చి 

న్స్ . మున్ను, జన్నమాంబ మునుకొనియుంటివి 

యేను : బొమ్మటన్న యీవుజన్న 

ముండ దోరుగడ-చి ముది పెండ్లీకళంనే నె న 

మునగగండమాల se స 

ఆ పీను ఫీమకోవిని బద నిన్ను Et ంతు 

మునుపు నీవువచ్చి ముంచంబట్టి . 

మునగకొండ- యయ్యె మునుప పటిరీతిని 

మునగగండమాల ముండయిట్టు. 

అననన్యములం 'జెప్పంగా జన్నమ్మ క కంఠము మున్నున్నరీతిణే 

చెందె 

బమ్మెర పోత రాజు 

పోత రాజకృతభాగవతమ్మునం టై బాసమునందు శేఫజకా 
రములకు సాంకర్యము కలదనియు న. లాకుణికులు లత్ణ 
గ్రంథముగా భాగవతము. . నెత్తుకొన లేదనియు నవకవి. తన 

ళా గ్రంథమున 

“త ree జాద్దికమ్మా 
య 

య ల చేమిటంగొదువ యెంతయాు. నారస్సి చూడదాను 3 
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భమ్ములు. జా జాలునుంగలసి (పాస సములైన కతముుసం గదా 

యిమ్ముల నాది లాక్షణికు లెల్ల రు మాని రుదాహరింపలోకా. 10 

నుపద్యమును వ్ర వ్రాసెను. ఈపద్యమును జూచి వేజోక్ర కప్ 

భోగవతమునందుం దనకుగల గారవమును Ga డించుచు సీ 

శ్రీందిపద్యమును గచిం చెను. 

య్, జ మ్మెఠవోక రాజకృత భాగవత తమ్ము జగద్ధితమ్ముగా 

కిమ్మహి "నేమిటంగొదువ ఎల్ల ఫుడున్' భవచాశహా తుభూ 

తమ్మయి, లోక నాయక కథావినివేశికసర్వసాధుచి 

ర్రమ్మయి, గో స్పనీరస సయుతమ్మయి యున్కినొొ పాపి విన్కి_నో? 

(శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముండు 

స. 'పదుమూండు పదునాలుగుశ తా 
బ్ఞములలోం గొండపీటినీమ నేలిన _ రెడ్డిరాజుల వ, 
అ ధవ వపంచమున నీవిద్యత్క-వి చెబుంగనిచదువ రి యుండండు. 

మునుల ) సమర్ధు:డును, రసికనిఖామణియు. నగు సీ, పండితకవి 

కృంగారనై. భధభాది మహ్మో, ప్రబంధముల రచించి వినుతి. గాంచు 

టయ్ కాక నానాదేకనంచరణం" బొనర్చి, సుఖదుఃఖంబులనను 

భవించ్చి' త త్తత్సందర్భ్న సూచకములగు ననేకచాటువుల ప్ర 

చించి, తుల లేనియశస్సుం జెంది, తుదకు “దివిజకపవరుగుండి 

యల్, దిగ్గురనంగ” స స్వర్షము నలంకరించెను. ఈ మహామహానని 

చాటువులలో. రసవ ల్తేరము లిందుదావృతములు. 

ఇక్క_వి పల్నా టినీమలోం బ్ర బ యాణమునేయుతణి నొక 

సొంటి పయనమున, మార్గమధ్యమున, దగగ జెంది - దవ్పిదీర్చు 
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కొనుటకై చెంతనున్న యొకచెజువునకుంబోంగ్యా నందు. నీరు 

"లేకపోయను. ప. డికోవి ఈ కీ' ర్యా తోం జెప్పెను. 

జ 
wr 

thr 

సడిగలవానికి (6 జెల్లును 

ముల సర దం చిరడ్డాడకా 

తిరిపమున కిద్దజాం్యడ్రా * 

పఠమేళో గంగ విడువు పె పార్వతి ఇాలుక్. 

వచన సదయు" గన మిట్దైలనుగుజించి. చెప్పిన పద్యము: 
. మిద్దెలుమి దైలన్న, మన'మేడలకం కెను-సొంపునించి.: బల్ 

నిద్దప్రుపాధజాలముల లీలవెలుంగునటంచు. నెంచి.సే: 

నద్దిర! సూసపోతి సకలాభరణమ్య్ము. లమర్చి కస్తురిక 

వెద కదంబుం జెక్కినసతిం బురుడించును మిదై లిచ్చటక్. 
ద్ ది 

వ ఒకానొనోసవ 

వింపంగా” = లులిమిరి చెక్కతో నౌవధ మిచ్చి రొళ్టై. 

మున (శ్రీనాథున: కేదో" జబ్బు సంభ హు 

పథ్యము పెట్టి పెట్టి గాలి" తగులనిచోటం బరుండవలయు న నని. చెప్పి 

రంట. ఆతం (డల యొకచీశటిగదిలోం. చాధతోంబరుండి, యా 

సమయమున చెప ప్వకొనిన పద్యము. 

చ్  ఉలిమిరిచె చెక్కాయుకా మిగలనుక్కయుం జప్పని రొట్టైముక్కయుకా 

మలినపుగుడ్డలుక్ నులకమం చపులసక్కియు. దీశటింటిలేేకా న్న 
... దలంచిన రోంతవచ్చు త బొకయేంటి దుఃఖనూా 

.. బలివెలవారకాంకల, .. మ్ ప .బగవేల దండముల్ . 

. (శ్రునాథుం డొకమం౫లిసుమంగలిని వర్ణి ంచినవర్ణ ధనము: 
ఊఉ ముంగురు. లుంంగరాలుు. చనుమొగ్దలు- ఇంగకుబొంగరాలు,. oa 

న ౦గవ' గండుమోతు, సు 
న లో సే మెక 

“ అకా 



ను రంగము |. 

సిరిగులు వారు ౨ కోటివీవుషయి న న్నట ఉిియింప. వచె. నః 

నం గొలిఐ వాదినాంత విటమా నసమంతయయు 6 జూరద€ . బుచ్వుచుక" 

కంసాలజ్ర్రీవై యె (6 జెప్పిన పద్యము. 

DN * అంసాలంవితకచభర 

హంసాలస మందగమన హారిణాంకకళో 

_తృంసాలంబిత. కచభోర 

కొంసాలవధూటి. యెదుట6 గానంబడియెకా. 

(శ్రీకాకుళము తిరునాళ్ల కు వెళి ల్లి నప్పుడు: చెప్పినది. 
నా -హైమగ్రావనితంబభూరిక చభారాఖీర ల ప త్రలుకా 

గామాంధల్: వెలనాంటికో జెవిధనల్. కాక్రుళ్ల తిలా మ్ లో: 

మామాంథాతయు, ;,ఖీమ:నేనుండు, .హిడింబానందనుం డోషితే . 
-నేఇశాకాని -తెమల్నంజూల రితఠుల్. ము. లారతి(శ్రీడలకా. 

 కురువడాతి న్షీమెం జెప్పినపద్యము: 

౫% క్ర, కురువది కంబడిగట్టుక 

కజకున. కోర్వంగ లేక. గజ్జలడనుక క 

'బరీక్తీ బరికీ బరికీ 

బరీకీ మరునిల్లుబట్ట బయలుగంజే వా, 

కవిత్వము చెప్పమని. త తన నాటక ee విసిక్సి 

త్రో నను బోవుచున్న యొకోగాడిదనుజూచి యో క్రింది. పద్య 

గ్ జెప్పెనంట. అందువై నాకృజ్ళకులు జ సలి: స్ట నాధుని 

బలికి భోక్ర మిన్న కుండిరఃట. ee ie ye 

. వు ఈహాతవాండ్రు సా్టాయున్నతో | నొంగళ్ళ్ల ంగళ్త శు 

గట్టుకొనుట కట్టిబట్టలే యుపయోగింతురయ. = 

జజ 



12 టుపద్యర త్నా కరము 

జ్ బూడిద బుంగివై యొడలుపో(డిమి (దప్ప ముగంబు వెల్లనై 

వాడలవాడలకొ దిఠుగ వారును ఏరును బొచొ సతో యనక 

గోడలనొందులకొ దిరీగి కూయుచు నులడెదు కొండవీటిలో 

గాడిద! నీవునుం గవివి కావుగదా? యనుమానమయ్యొడుక 

ఒ కానొకసభయం ప్శవికి “అందణు నందే మజియు 

నందటు నందజె  యందజందజే” యను సమస్యను సభ్యు 

లీయలా అప్పటి వారి యు_ధ్రేశముల నెణీంగి Se: 
కిట్లు పూరిం చను, 

* కొందజు భెరవాశ్వములు కొందజు పొద్ధుని తెరి మె క్కెముల్. 

కొందు (ప్రాక్కి-టీశ్వర లు కొందటు కాలుని యెక్స్కి_రింతలుం 

 గొఠజలురి కృష్ణ జన్మమున. గాూసినవాతలు నీసద స్పులో 

నందటు నందెహే మజటియుు నందణు నంద అ యంద అందే, 

ఈకవి యొకనంబికన్నియపై పెం జెప్పినపద్యము: 

ప నడినూకలే లేని బియ్యము 

._ వవయలోసిన. నెయ్యి బుడమవరుగుకా జెరలసకా 
స గడుంబేర్మి మాకునొసగిన. 

అడిమాచలనంబిచేడె, నడిగిత్రి ననుమీ, 

అల్ల ల్సి సాని పెద్దన 

_ ఈయాంధ్ర కవిశావితామహాునిం గూర్చి. యెజుంగని 
వా రుండరుగదా! ఇమ్మహాకవి చాటువుల: నేకములు, కృష్ణదేవ 
రాయలు గండపెంచేరము నొసంగి తననుగౌరవించినప్పు డీకవి 
రాజుగారిని దీవించెను. ఆదివెన. యిపి 



వా 

చృథవమతరంగము 1 

కతీ-రాంభో నిధియందు మూగసకణిం న కం చాపించి క 

ద్దోరాజత్క_కుబస్ప గోప పవిలసద్దోరా జసోరోకళా 

సా ఎరాలోకన చజగ్నా త్రదలనస్వాంతా ద్రిదంభోలి క 

త్నారఠజ్ఞానసనందనాదిమునిబ్బృందాధిక్య Ga వా! 

. పూరాకాఠత న్నిడ్రం జెందుకరుణాంభో రాశి నిక బోవుతకా. 

_ఒకనాండు కృష్ణ రాయడు భద ద గజంబుచెకి, - నాహ్మాలి 

"వడలిపోవు చుండగా మార్గమధ్యమున బెద్దన యెదుర య్యొను. 

అస్తు. డారాజుగారు తనమదకరీంద్ర మును నిల్పి, కపింద్రునిందన 

సరసన క కళార్చుండం బెట్టుకొని సు విశేషము” అని యడు 

గంగాం జెద్దనగా ర 

భువనంలె్ల 'నదల్సి పుచ్చెననంగాం బో లేరు ప. 

రవసం ెక్కె) 'బెడందకోట పుర కాం తొగతృ నిర్భేదన 

శవ ఇంబయ్యె' భవర్చర్రతౌపజయన్నార రన్ కృష్ణ శాయాధిపా! 

ఇక్క వీంద్రుని గుణించి వేటొకశవి వ్రాసిన పద్యము: oe 

ఇ a 
(| కృష్ణరాయల అర గృతిని నీవొనరించి 

తివి తొల్లి విష్తుచి త్తీ శ్తీయమనం 

. శాశకిన్యమర్గంబు _డ్రాహ్యంబుగాదు సా 

ఛారిణుల కని భూధవుండు. పలుక. 

Es దకువాళ న రచియించి తు 

క్రమకావ్యము ముహాద్భుతయగం బిదపం 

'చెప్కనావ్యంటులు "పింపెక్కరచియించి | 

_మంటివి' రాజసమ్మానమునను 



1 చాటుపద్యర'త్నా కరము 

సంగ సూందిన యలరామవిరగముఖులు 

సాటి రాణలవాళె నీతోటి; జెలి! 

ఆంగఫ్రకవిశాపితామహ్మ.యల్ల పొని 

"పెద్ద-నార్యు విశేసవి'వే వేకధుక్య ! 

_ సఖుకనాం “జాం: ధ్రకవి'కాపికామహం: డు -ఈక్రీందిపన్వ 

మును వ్రాయ నారంభించీ 

మ, ణ్ బచుకల్పంబు. నికాఠలీల చెసి ధమ్మిల్ల ంబుం చేబూని ఛా 

గద చృడ్డాలముతోడం గాను నులియూంగక- మోము మాశ్వెచుట్టుక్ 
నశలం - నను బట్టుకొని యావామావ్నీ యశ్తేలౌ నట 

"ఆని. యంతవజకువాసి పై నెట్టు ముగించుటకుందోపంక 

"తొటియాకును గంటము నచటంబెట్టి యెచ్చటికో పోయెనంట. 
“పెద్దన గారికూంతు రాయసంపూర్ణ్య పద్యమునుం జదివి యీరీతిం 
బూరించన(ట, 

తు 9 తేదన |థాజిరరత్న దీపకళికా స సంభంబు డనీడకకా. i 

వెద్దనగా "రేదోరీతినిం బద్యమును బూరింటేని | మమాయభి 

ప్రాయమును 'తాటియాకు వై లిఖంపయోవం దైరీతినివ్రాయంబడి 

యుండెను, తన యభిపాయమునకన్న నాయభిప్రాయమే రస 

'వంతముగానున్న కతన 1 దాని నశ్లేయుంచిి అట్లు పద్యమును 
బూరించి నది తనకూ[తురని యెజేంగి యప పరిమి తానందమును 

-జెంచెనంట్. ట్ట 
య. తెనాలి లి రామకృష్ట కవి. ప; 

= ండితమండ నుల, కవులలో బాథకవిమై హాన్య డన 

“మునకు బుట్టినికై, 'రాజులశేతను, 'కవిరాజుల చేతను. బూజు. 

"అంద ఆచ 0, ఇద్ర కాకాక్కమైన ్తీనంపాదంచి, క తనే వ. 



(సథవమతరంగము 15 

౫లమున నుస్థిరముగా నెలకెల్సీ చనిన యోక Se వ్రు నెఖుం. 

గనినా ' "వరు? 

భట్టుమూ కి 'రివలెనే యీాతండును కృష్ణ చేవరాయల 

యాస్థానకవియె. ఈ యిరువురకును నిరంతరనై రము. | 

రామకృష్ణకవి స్వా నముంజేయండనియు, నంభ్యాను 

పానముల నచెటుగనయమెబుగండనియు  ననాచారుండనియు, 

బట్టుకవి యామేవించె చనంటం దానికి .వికటకవి, స 

వాక్యములో నొకపద్యపాద మల్లి జవాబు నొసంగెనంట. అం 
'దుచే భట్టుమూ రి త యనమానముం జెంది. 'యాసంగతినిరాయల 

వారికి విన్న వించుకా నేనట. దానిపై రాయలు కోపించి “కృష్ణ 
కోఫీ! ఇట్టిజవాబేనా యొసంగదగిన” దనెను.. రామకృష్ణుడు 

“మహో, ప ప్రభూ! నాయంతటివాని నీళూద్రుం డామేపించుట 

తగవాళ వాని ఆట్టజనాబు నొసంగవలమునో అట్టిజవాబే 

మొసంగితిన నెను. న! లు “నేనే యాడేపించితి చేమిజవోబు 
నొసంగాదివని యాగ పాముతో ననెను. వెంటశే 'రామకృన్ల 
కవి తానలి ల్లీ నపద్యపాదములో ని పదములనించుక .మార్చి ' పద్య 

ము. బూ “ర్రింబేసి ఏవైన! క్రిందిరీతిని. 'వినిపింపంగా. “"రొజుగారు 

మన రామకృష్ణుని సామర ర్థ్యయున "కానందిం'చిరి. - 

శ్రీనీలేజద శేక శాహృదయ రా జీవ భ్రమచ్చంచకీ 

స్ట ధురంధరుండు సారు డార్యా(ప్రాణనాభుండు సీ 

_ 'త్యానందుండు శివుండు ME = 'యుండలగా. 

స్నానంబా తలకా! జపంబు మడికా? జందెంబు నా తప్పుకా? 
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భట్టుక పియందు కృష్ణ చేవరాయలకు గారవముహెొ చ్చు. 

అక్క_.తన es బట్టుకవికి యరాసనం బాసంగెను, అందు 

లకుం దక్కినకవ్చలందలు నీర్యాసూయ్న్మాగ స్తు లయ్యును, Es 

మనుటకు భె థై ర్యమువాలక హహ కను రాము 

కృషుండు లేచి - 

ఈ, పండితు లై నవారలు సభాసలి నుండగ నల్పు6 డొక్కు డు 

ద్దండత' వీఠమెకి కన బుధ్మపకరంబున శీమి లోటగున్ 

నొండొకకోంతి చెట్టుకొనకొమ్మకు సెక్కినం (గిందెమ త్ర త్ర వే 

దండ మహో బలే గసింహములు తెలిమినందవె --రాజచయదమా! 

అనుపద్యమును జదివను, బట్టుకవి యేమియు ననయజాలక 

మ్మ వంచుకొ నెను. 

. గంః కు తెసి క్ న. కవ్రగానికి లు తళతళ శ 

‘#4. rr ఇ 4౪ wre సంస ఉచ 

i 

అభ. 9౪౪ ' వ శ ట్ల న శతక 9౪9 

లజ eee . ఇళ ఇ oa we. 

_ఈపద్యమును గృన్హకవి యాం ధ్ర కవి తాపి తామహునిం 
సుణీంచి చెపి ప్పెనందురుు కాని రామకృష్ణునకుం 'బెద్దనపై .నతి 

గురుత్వము కలదు. ఈవిషయమును రానుకృన్ణునిడై న యా. 

శ్రందిపద్య్భము దృఢప పజుచుచున్నది. ' 

క్ కవి యల్ల సాని'ెద్దన 

శవి తిక కళనసోమయాటి గణుతింపంగాల. 

గవి చేను రామకృష్ణుండం 

. గవియను శామంబు వీరుకాకికి అః 
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అయినను 'రామక్సష్ణుండు పరిహానమున రుం జెప్పియె 

యుండునని యెల్ల వారికిని దో౭పకమానదు. 

వాకిటి కావలియగు తిమ్మనికి రాజుగా రెప్పుడో యొక 

మంచి నేలువ నిచ్చిరంట. దాని నతండు కప్పుకొని కుమ్మరుటం 

జూచి మన వికటకవి దానిపై గన్ను వేసి, యెమ్లునను డానిఛి 

'కాంచేయవలయునని యూహంటేసి, యుపాయము గుదుర్చు 

షాని మొక్షనాడుం తీమ్మనిం విలిచి మెల్లిగా నిట్లు బోధించెను, 

ఉర్టీ ద్వా! కృష్ణ చేవరాయలవంటి షు. అ.  చ్యార పాలకుం 

డవ, యొక పద్యమునై న నను గృతినందకుండుట నాకిష్టము లేదు. ణి 

అనయా “అయ్యా! తగినంత బహుమానము నియ్యని'చే కవులు 

పద్యములు చెప్పుదురా” యనెను. రామకృష్ణుడు “తిమ్మా, 

చే నుపాయముం జెప్పెద వినుము ఒక్కొ_క్క-కవి నొక్కొ_క్క... 

చరణమువంతున నడిగితివేని సులభముగా బదిపద్య్వములం గతి 

నందగలను. ఇంతకువే వేజొొకయుపొయము లేదని చెప్పగా నతడు 
సంతోపి.చి, ముజునాం డుదయమున వాకిట నిలచి మొదట 
వచ్చిన పెద్దన్న గారికి. దనకోర్కి_ని చెల్పంగా నక్కవి నవ్వ ి  

యిట్లొకచరణమును జెప్పి లోపలికి బోయెను. 

కు “వాకిటి కావలి తిమ్మూ” 

తర్వాత వచ్చిన భట్టుకవి నాశ యింపంగా నాతడు 

(= టమగు నుక వివరుల wr స. 

'అనుచరణమును వ్రానియిచ్చిపోయెను. విమ్మట వ 

తిమ్మకవి కీసంగతిని విన్నవింహగా ౩ నతడు. 
లి wo 



“నీ క్రిదె పద్యము కొమ్మా” 

అని చెప్పి పోయెను. ఏరిరాకను గనిపెట్టియుండి నాలు 

గవ నాండుగా వచ్చిన మన రామకృష్ణుడు 

ఉనా క్రీప పచ్చడమె చాలు నయముగ నిమ్మా.” 

అనిపూ ర్థిచేయ౭గా తిమ్మండు ! మాబుసలుకనేరక సేలువ 

నిచ్చివేసెను. ఈకథవిని తాయ. తిమ్మనికి వేజొకనే నేలువ 

నొసంగెనంట. 

ఒకనాడు కృష్ణ దేవరాయలు కనమంక్రులతోడను, పండి 
తులతోడను, కవులతోడను, మిత త్ర బృందముతోడను నిండోల 
గంబుండ నొకపండితుండు విచ్చేస్ “రాజచం ద్ర మా నేం జదు 

వంబోవు పద్యమునకు సంపూర్థ్ణ ముగా నర్గమురజెప స్స భవదాస్థా 

నస్థవిద్వత్క-వులు ర సే ప అప్పుడు 

రాజుగారు తన పండితమండలివంక దృష్టిం బబుపిరి, బది రో యమో. 

యసాధ్యవిషయము వచ్చినదని కన్చలందజు నొకరిముఖము 

నొకరు చూచుకొనుచుండిరి. అంత రామకృష్ణకవి లేచి వచ్చిన 
పండితునివంకం దిరిగి_“పండిత మండనా! తను పద్యమునకు 

సంపూ న్షార్ధమును జె చెప్ప మేము సిద్ధముగా. నున్నా'ము. మేవ 

డుగు పద్యమున క్ట ర్థముం జెప్ప సిద్దముగా నున్నా రాతమరు?౫ 

అని యడుగగా నతడు “వ్యవపోరము. 'పెడదిరిగిన' దని నిశ 

యించుకొని యేరీతిని దస్పించుకొనుటకు ఏలు లేక ొ ుట్టకేలకు 
సమ్మతిం జూపెను. తరువాత “రామకృష్ణకవి. “త్రము పద్యమును 

క జదువులోడని కోరంగా నాపండితుండు చదివిన పద్యము... Bet 
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రాజనందనరాజ రాజాత్శ జాలు సాటి 

తలంప నల్ల య వేమధరణిపతికి 

రాజనందనరాజరాజాత శ్రిజాలు సాటి 

తలప నల్ల యవేమధరణో వ్వ తెకి 

శజంరక కాప తాటాకు జులు సాటి 

తలంప నల్ల యవేమధఠతణిపతికి 

శాజనంద సబహాజాత జులంసాటి 

తలప నల్ల యవేమధరణిపతికి 

భావథనభోగసతృ ాె భావములను 

భావభ వభో గసక్కు_ళె భానములను 

భావభవభో గసక్క_ళొ భావములను 

భావభ వభోగసక్క_ళె భావములను. 

ఈపద్యమును విని రామకృష్ణుండు చిజునవ్వు నవ్వి 

క నాపద్యమును వినుండు” అని యిట్లు చదివెను. 

సీ, చుళతోంయకకు తోశ తోశమేశకు మేత 

మేకతోశకు తోశ తోశ మేత 

_ మశతోశన రోశ తోశమేశకు మేళ 

మేశతోశకు తోశ తోశ పేక 

మేశతోశన తోశా తోశమేశకు మేడ 

మేశరోశకు తోశ తోశ మేళ 

మేశతోశకు తోశ తోశమేశకు చేయ 

మేశతోశక తోయ తోశ మేత 

,. మీశతోొకలోణ తొకతోత తోశతయేత 

__ ఊశతొకతోత తొకతోశ తోశ క దేంయక 

"మీశతొకతోయశ తొకతోత తోశమేశ 

ల వడ కతొకతోత తొకతోత తోశమేశ. 
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రామకృష్ణునిపద్యమును వినంగానే. యా పండితునికి 

దీర్హాలోచన గలిగెను. నమనుటకుం దోంసలేదు. అర్థమును 

వచింపలేనన మన సొప్పదు. ఈపద్యమున కర్థమే లేదన గుండే 

వాలదు, అతండట్ల కొంతవడి యాచించి యూచించి._పండి 

తులారా! ఈపద్యమున కర్థమును నేటిసాయంకనపు సభలో, 
-జెప్పెదను” తనిసెలవుగైకొని బన కేం పద్యార్థమునిశ్చయించు 

మార్లము తోయక తానువచి నమార్లమునుబట్టి మెల్లంగా 'వెశ్ల 

“నంట, ఆవిషయము -ఇజీంగి ఆక తక్కినప న. 

రామకృష్ణుయ పన్నిన పన్ను గడకు మిగుల సంతేసీ లలల 

: మజీయొకరోజున వేజొక్షక్రవి రాయలవారిని దర్శించి 
సభలో నిలువంబడి “నేను. జెప్పు పద్యములను గంట మూపక 

ద్రాయునారుగాని, ప్రాయసమున నన్నో డించువారుగాని 00౮౫ 

సభామధ్యమునం గలరాక*యని పజ వలుక రామకృన్లకవిలేచి 

కవేనుప సద్యములను జెప్పెదను. -నీవుగుటమాపకవ్రాయ, స. 97 
యని పృన్నించెను. అందుల కాత(డు “గంట శకెన్ని పద్యముల 

జెస్పల పవని రామకృష్ణు షు నడుగ “౫ంటకాక్రప పద్యమును జెప్పు 

దినని బదులు చెప్పెను,  ఆమాటవిఏ యందటును నమిరి. ఆ 
కాత కా తకవి నిర్గ ర్ల త్యాసూయాసూచకముగ మొగముంజిట్లించి...._ 

| గంటమును చాటియాకును గైకొని “కానిమ్ము సీయోవి నన్ని 
పద్యముల గుప్పించు”మచెను. రామకృష్ణుండు సాధారణరీతిగాం 
_బద్యమును బ్రా బ్రారంభించి మధ్యలో సంతాపార్థక మగు నొక 

(వ్రాణవీలుగొని) చితొ క్రి చ్చారణతో _ చాదమును. బూరించ్చి 
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తక్కు_చరణములను సాథారణరీతిని. బూ్రిచేసెను. ఆకవి ఆ 

యుచ్చారణ ఇటునాయుటకుందోపక_._ అందుల కొక యణ 
నుర 

గంట ఇఅూచించి తుదకిటు వాసెను: 
are 

క. వక్కలు చేశెండు నేంగొని 

వెక్మా_లోం బోసికొంటి__చొచ్చొచ్చొచో) 

యొక్కడి దొంగలు వచ్చిరొ! 

అక్కొ_అికును లేక పోయె హరి, శ్రీకృష్ణా. 

పద్యమును బూ_ర్హిగాం జెప్పినపిమ్మ లు రామకృష్ణ కవి 

చాలనే పూరకుండవలసె. సభ్యుల అందజును జప్పటలు గొట్టిరి. 

వ్రాయసకాని ప గంగంగలెపె. మొగము నెలల వ స 

రామకృష్ణునియ కే కందబును శాఘించిరి. 

ఈకపి తనకవిత్వమును గూర్చియు తనపాండురంగవిజ 

యమును గనార్పియుం “జెప్పిన పద్యము. 

జీ, హాఢదీర్ణ సమాసపదముల6 గూర్చి శ్రీ 

నాధుండు కూలాగ్చె నై నె షధంబు 

దానితల్లి గ నల్ల సాని ౩ పెద్దనచె సె ప్పె 

వుదెమదితప్పీ యాము కృమాల్య 

దూహించి "తెలియ రాకుండ సూరపరాజు 

(భ్రమం ా పూర్జోదయము రచించే 

ఈపద్యము శే “క లినిబట్టియుం "దెనాలిరామక గృష్నక వితరు
వాతిచాయన 

సూరనను — నంత విశ్వస నీయముగం దోంపదు. 
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_నతిశ్హేషశబ్దవాగాడంబరం బ్ కప్పం 

బస భుటించెను మూ ల్సి వసుచరిత్ర 

నిట్టికవులవ చేను వాకట్టుకొజుకు 

ఇేప్పినాయ వ మదీయవై వైచిత్రి మెజయం 

- చాండురంగవిజయమును బటిను దనక 

విస్ణువర్షిమ్హుం డగురామకృష్ణ కటిని, 

శామకృష్ణుని మజకాన్ని చాటువులు 

మ. నరబించాభధరముం బమయోధరములుకా వ కాలకంబుల్ మనో 

.సహరలోలాకుంలు చూప కవ్వలిమొగం బై నంతనేమాయె! నీ 

గరు ఫాస్వజ్ఞఘనంబుం (గైౌము శ్రేడియా చూకుం జాలవే! గంగ క 

షః ద్దరి మే లిద్దరిం గీషునుం గలే యుద్య( దాజబించాననా! 

క, విధుకృతకదనము పవనము. 

. మధుకరనికరములం గోరు మగువచికురముల్. 

._ విధుమధుకరలీలాజయ 

మధురోక్షు కులు పిక్క-లౌర మధురా భరకుకా. 

మ, సతతోత్సర్ణనవా ర్టునీసముదెతస్వన్లా ద్రిరాట్కర్లీ కా 

(భ్రక లేండెందిరడింభ సం ఫికయ ఫో (ఖ్రాజచ్భి తాంభోరుహా 

కతవిస్ఫూ ర్తి రికరోరుదోయపధినుత్సాగ్రాపళా గ న్ని న్ని జూ 
=: ద i 'ద్భుత పేజోనవహాళి స శశి యొ ుప్పెక్- భువికా. 

ము బలవద్దర్నకశ స్రీ కానిహాతి వై సెంపకొ "లేళ్ల య వ్వేశ న 

_య్యలినీలాలక 'యంబరాంతపరిణీ కాత్మీయఖిన్నాననో 

. తృలినీబాంధన యొచు చేదం గడు భూపాలై కరాగంబునకా 

గలకంగీకలకంకకంఠ నిన డైక్యన్నూ రి ది కోభిల్ల (గక, 



నిగ చ 

ప థముతరంగము 
ల్లో 

పల్గవము పూని సకియమేనల (జేసి . న 

పద్మగర్భుండు లా6 వీసి వాగుడిచ్చి 

మూ విసర్జించి యప్పు డప్పూవుంచోండి 

"డెంద మొనరించె సంచేహ మందేల! 

. తారకములం గోరకముల 

వారక ముల కెల్ల చెల్ల వాచకము లిడుకా 

© ఉలి త a శ్రీరమణీ హారమణీ 
భారమణీయక్వ డీయపదనఖరంబుల్. 

=, జలనరము మిడుత (మిం7ను 

జలచరమును మిశుక మ్రింగ జగ తీస్థలిలో 

నలరాజు రాజ్ముమైం గను 

వలరాజును రాజు (మ్రంగనచ్చిన( బడియెక్. 

. బాన "న మో్మోముగెల్చు. గందజాతములను 

కాంత క ంజాతములగెల్ను. గంధతమును 

కంధరంబును సమదశేంఖంబు గెలు 

fo న స్మి ధ WIN శంఖు భావంబు నయ వ్ చంద్రు గెలు. 

. ఉవిదమిటారీచన్లవకు నోడి గుళు ద్భయు లీనమాచు 3౦ 

డవతేను పూనియుకా మొదటినై జగుణంబును వెండి ఫిష్ మె 

ర్రసడి రజస్పితిం దొజలి తా విగత్నొక్రయమె యుదాత్తళతా 
నే కై ళో ద ధివసతి యయ్యు. దద్వొధి గతించినం జాలక తుచ్భమై చసేన్* 

. కచకుచబాననగళ "నే తకరయుగముల 

కళికుభృన్చం[ద్రదరవారిజలత లోడి 
పాటు ఫరంజొచ్చ్చెను గృశించె వారి ముని. 

బంకమునం జిక్కె. నిడుదలె బయలుకుటి కి, ' 
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కో, కవులాకర కనులాకత 

కమలాకర కములకమల కమలాకారా 

కమలాకర కమలాకర 

కమలాకర మెనకొలను గని రాసుదతుల్ , 

గీ, శాని నీనాను ేనును నాని నాను 

వాన bos నిన్నూని నున్న నన్ను 

"నెన్న నున్నను నిన్నెన్న నున్న నాన 

క, కమలాకవ మలా మోదిత 

కవులా కములావతంస కమలాకమలా 

కమలా కమలాన్వయవర 

కమలాక మలాస్య రాధ గానర యివటక్ . 

ఊఉ. రాధికరాధి రాధిరధిరాధితదీధితిప్రార్వ నీయస 
(దాధిక నాధినాధితర రారిక రారితరారి నై రీసు 
(థౌధిత నాధ నాయతర రారితకూరితవారి తొంబుధి 

న్ఫూరీతసాధులోేకనుకఫ్రూజిత రాజితవ్రూర్వ శేఖరా! 

చ, తవకవతాహి తాహీయహీ'తారకమాలకమాలచంచరీ 

జనజనజాలజాలన హి జాలక'వాలక లీలచు ంబినీ. 

'కోవక వకావకాపకుకకాహితకాహితలోకసుందరీ 

_నవనవనావనావ నివనాహీతనాహీత వూర్వ' వ, 

చ . శరకరకాండకాండహరిచందన చందన నాగనాగనుం 

| య... 

_భరధరరాజరా జహయదానవదానవకాళకాశేస 

_త్చుర ఫురః మార 'మారహరభూధ ర భూధరకాలకాలహాో, 



జా థమత రంగము 
టో 

క, జలకలకలకులకులకుల 

జలదకలక జలజములుక జలవులక పయో 

ఫలనిలవలలనయల'స 

తృల డాయక'ఫలితలలికపర్వవివేకా ! 

ఈక ఏనౌరచిరపలబజడ్క దశావతారస్తో త పద్యములు 

తా. సాధీయోముఖపూరితోద్వమిక తాసత్్యార్థ పగోదన్వద 

రోధారాంకేరట శ్రీమింగిలగిల! ప్రోద్దాననిధ్యానల ' 

బ్ఞారీక ప్రభుతాధ్వ భాగకారణాన్థ'యాయిహ్భాజ్ఞాంకథీ 

(పాధా న్యాతివిలోలవాగ్ద ఎగ బట బ్రహ్మన్ సుమ స్తాామనుక్ 

శా, ద్యూ _్రంభద్దిరిక ల్చితావతర ణద్యోవా వాపొనీసంగమో 

పా ల్లేందూదయనిష్పిత్యూ: జలధి ప్రారబ్ద ప్యుతోత్సవో 

దో _్రత్వా _క్రగజాశ్వనన్యశనక న్యాగోమణీదానసం 

పత్తి ప్రీణికే చేవ ఢుల్యధిప తి బహ శ్రన్ స్తమస్త్వామనుక్ =. 

ఖా, ఆద్యాలోకనభ క్రి య. మదసేహఃపూరుపత్య క్రస 

barr IA) వ సుమాలి నామా శ్రజూ 

(గ్రద్యోగాంబుధిదంస్ట్రి కా హృశె ats ఖల 

భ ద్యాదోనిధిస ప్త పం కప బ య. స్తుమస్తానునుక్, 

శా Mu ఆ శన షతొరోవకూ 

పాంభోజ్య ప్రభ వాండభాండనళనొ ద్య ద్ద్వానధీక కేల. 

_స్టంభా ంతేః నటన న్నురక్ళళ ఫకధ్వన్యా ర్తి రిని శ్చేస్ట్రని 

దంభో డ్వేగదిశావశాప నృహరిబ్రప హ్మన్ సుమ స్త్వామనుక్.. 

మ, స్వతలస్వచ్భత రారుణక్యర చితస్వథత్ర్రీట్ పలేశ్యారింతివా 

ప కృంతికూలన్వ్దళానుకారీగర గాద వ్యామమాంభా భూ. వ 



చాటుపద్యర త్నా కరము 

నుతిహాసన్న ఖరోర్థ పసౌరితప దార్జోోరుడ్డగ ౦గాసవా 

(పతిమాళ్లీశక కపర్దమండలవటు(బ్రహ్మాన్ స్తుమస్త్యామనుక్ 

శా. ఆజిైఢిమదుర్ద యార్డునభుజో దర్రాసృగాస్వాదన 

వ్యాజాపోశనభా " క్రవస్వపనాతిప్రాణాహృత్నపోల్ల స 

వ్రాజాళినిఫసావసానవిమునపాయేంద bbs 

శా. ను. 

కప ౦వాలిక దృజ్ని యు క్తహుతభు గీ వ-ద్వయీాపంచక 

వ్యాపార భ్రమ కారిప_ జి_గళగళా కాండ నాఖండదో 

రె రై పుణ్య ప్రదకౌను రాభువపర[ బహ్మన్ స్తుకుస్త్వానునుక్ 

మ. కరిపూరుద్ధరణార్థ లాంగలవిభ గ్న మ్యాభ రాదక్నది 

క్క సాల ప్రకా వళ్ళు టినళో గరా శక్ గడా 

కం కరపీ రీకృతప పృష్ట ఆ హితమహాగాథాధిహ ర్మాధి రాట్ 

పరిక్స్ స్త చళ్ల యాంబుగాహన సాలి బ్రహ్మన్ స్తుమస్తాషమనుక 

మ, అతిదోఃపీడనశర। గారీ ఫలితకంశాభత్వదుద్ద ల. 

_ర్హకృణావ ర రదృళాంగపాతహతగో(తాభ్ ర ర కో త్చొదెక 

. కతుభుగ్రాడ్డుహణా గ్రహోన్ముఖతా రధ్య_స్త స్తమెనాక ని 

సరన భ్ఞాగింరికనందగో పక నుత ట్రన్నాన్ స్తుకుస్త్వామనుక 2 

"మ, సరియువ శ్రద్ధనుర స్త్ర శా్యప్రభృతిమోఘీకృద్వధూశీలవి 

. _స్ఫురణావర భి చాథ్యధార్థ స్రసఫలీభూతపభూత్కత్రివూ 

ఠ్వరదై శేయజి ఘాంసశేంసన పరో గ్ర ప్రాహ్యసాయాప్యని 

స తాంగ క్షపర్న (బహ ర 

మ. స్వమహాచాహుకృపాణకృ్త తగళగు. చ్చ మైచృవీరచ్భటో 

వ టా. 'ద్మినీరమణమధ్యచ్చి(క్రఖశ్యామికో .. 
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ద్దమక్ష్ పాఒసమయోపరా గమతికమ్మాస్నా నగంగానది 

(భనుకృత్కీ_ ర్తిక కల్కి_-మా _ర్టికపర( బహ్మన్ స్తుమస్త్వామనుక్ = 

విద్వజ్ఞనకోలాహాలు(డు 

-ఈతండు గొప్పసంస్కృృుత పండి డితుడు.  తెలుగకవన 

మల్లుటయందుం నాడు అనర్లళ మగు వోవాలత గల 

వాడు. ఈతనివేరన్న € గనులకు We ees ఈపండితునకు 

గుదియలకామి యను నొకయుంపుడుక త్తే కలదు. తాను దిగి 

జయమునకు బయలు వెడలునప్వుడా వెల వెలందెసిం గూడందోళొని. 

వఫోయుడివాండు. తనకు సంస్కృ తాం ధ్ర పొండిత్యమునకుసమ్మా 

నమ్ము దానికో గానాభినయపాండిత్యమున కు సమ్మానము.ఇట్టు 

వారిరువురును సంస్థానములం దిరుగుచు( దిరుగుచుం గ్భప్ట దేవ 

రాయల సంగ్థానమునకు వచ్చిరి. కోలాహాలుని రాకవిని యాం 

ధ్ర కవితాపితావముహుండు “విని జయించు కుట్లుక అని యో-చింపం 

దొడయగాను. మన 'తెనాలిరామకృష్ణ కవి పెద్దనకు శ్రైర్యముం 

జెప్పెను. నాంటిసాయంతనపుసభకు వా రిరువుకను వచ్చిరి. 

పండితులందణుం గూర్చుండియుండిరి, పెద్దనగా రటునిటుపచారు 

చేయుచుండిరి. కోలాహలపండితుం డాసభాముఖముననిలిచియే 

జ “వదలక మోరియు నై రథ్రకవివామప డంబుననున్న నూ పురం 

బుదితమరాశకంఠనినదోే కూ కుల "నేమని పల్కు-6 బల్కు-&ీ” 

అని సమస్వనొనంగం. దత్ క్షణమే శానుకృష్ణకవి తేచి 
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“.సదియలకామినున్న ని. కోేణముపె (గలభాగ్యరేఖ న 

నుదుటను లేదటం చమరనూక్న ఫురం(ధ్రులతో డం బల్కె_డుకా.” 

అని పద్యమును బూ ర్తింజేసెనంట. అందుపై. గోలా 

వాలు “డింకొనిందుండుట మనకు మర్వ్యాదకా”దని గిజున వెను 

కోకు దిరిగి తనదారిం బోయెనంట,. 

కందుకూరు రుద కై 

ఇతరు నిరంకుకోపాఖ్యానమును రచించినకవి యని 
యా కీ ందిప నాహిరిప శ క్ర యో, కృందిపద్భములవలన (దగియున్న ది ఈరుద కవి 

కాకపరి తాతాబార్యు లనునొక్ వైన్షవునితో వివాదము ఘటి 

ల్హలా నితండు ప్రొనినప పద్యము: 

వీ, పరదానయాచక (హా శ్రిణులరు మీరు 

పరత _త్తేస్షమున నం బర(బహ్మ మేను 

ou భూమిలో సత్వా(త్రభూవ ణాత్ఫులు మ్ోరు 

. క్ నకకుండలపరిప్కారి చేను 

శర శెట్టుపన్నట్టిలికదువారలు మారు 

య. "పేషిణీహానుమంతభిరుదువాండ ల 
ప మ మొరలు. aie, . 

ప _గరిమోజయా. జగద్దురుడ “నేను, 

| నీకు నూకును సాటియే లోక్షఫృష్టి తోన్ 

న్ా క్ర: నాటయు( ఉలియదా కలియుగమునల 

డారకమ్యంజు లేదుగా, శాతయార్య! 
రూఢి. కెక్కిన కందు కూర్. రద్రకవిని,. 
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-ఈకవి కవసాలి.ఒకానొకప్పుడతండొక సంగ్యానప పతిదర్శిం 

పనేనా దదాస్థానముననున్న ఖు ద్రయ్యయనునొకనియోగికవి 

“రుద్రకవిని రానిచ్చినం దన "పేరుదక్క_*దను తలంపుతో నాతని: 

రాక pane ఉలియకుండ గట్టుబాటుంజేా సను, రుద శక: 

కొంత కాల మక'డిపి సంగా నముం 'జొచ్చు నుపాయము గే తోం. 

పక తుదకు రాజుగారి ల కొండని న్యాశృయించను. 

ఒకనాడు కొండండు వచ్చుట ఆలన్యమయి రాజుగారుకురిీపైం 

గూరుచుండి యస కూరుకుం జెందిరి. నిదురంబోవుచున్న రాజూ 

కదలకుండ: దనపని ముగించుకొని కొండండు ప్రక్యాన నిలిచి 

యుండెను, ఒకటి రెండు నిముషములకు రాజుగారు చేలు. 

ని యదుటనున్న మంగలింగసోయునిశా, నేండింతయాలన్య ౫ 

వున చాడు “మహో ప్ర? (ళు వచ్చుచుండంగాం దోవలో 

 నొకకని తటస్థమయి ur నెలదినములనుండి శాజదర్శనము 

నై వేచి కత కనన ఛద్రకవి 'యేకారణముననో నా రాకను 

రాజుగారికి దెలియసీయకుండః జేయుచున్నా లొడనియేమేమో' 

తన సంగతులను _ జెప్పుకొన సాగెను. “అయ్యా! చేను: 

తరగా వలయునని _ చెప్పివచ్చితి” నని మనవి న 

.అందుమై ప్రభువు “భద్ర దకవి యింత ఆ! 

. చూచెదముగాక, "అనుచు స కర్ర కాండా!సీపనిగానిిమ్మనియెను. 

వాడు “మహారాజా! అజగంట శ్రీందనే అయినిదని మనవి 

జేయుచు నద్దమునెదుట నిల్పెను. 'ఫాండనికాశల్యమునకు “రాజు 



సంతసించి “ఓరీ! నీవేనికోరెదినన నా మంగలి “అయ్యా! 

తమ యను గ్రహమున నాశేమియుః గొదువలేదు. కాన రుద్ర 

కపినిం జక్క-ంగా సమ్మానించి పంపుండనిమా ర్త ము మిమ్ము 

గోరుచున్నా”ననెను. వానిసుగుణసంపద కాసంగ్థానాధిపతి మెచ్చి 

వాని కేదో కొంతబహుమాన మొసంగి పంపివేసెను. 

తరువాత రుద్రకవి రాజు దర్శించి, భదకవిమై వచ్చిన 

కోపముం బట్టంజాలక్ళ మంగలికొండని భూపించుచు నీ పద్య 

క, ఎంగిలిమచ్చుగులాములు 
సంగతిగాం. గులము6 జెరుపం 'జనుచెంచిరయా 

ఇంగిత మేలీరోనఘునుం డీ 

“మంగలి న. మం|క్రుల కన్న కా, 

వ. _ఈపద్యమును విని భద్రకవి మండిపడి 

చ జబగడ డదమ్షు లబ్జు శహస(ర్రు క పయ్యురుభ జ్ఞుటంచు వా 

జబజబెర్సి జూపి యగసా లెల్క బేల బోయపాలెపుం 

బబువుల గెల్చి చేకం గలా పెకము దోచుటగాదు రుద్రనీ. 

డబడబ ల నొనసాగదు వ 

ఏ కన్యక. ఆ జదువంగా రు ద్రకవి. 

| క స [. య న 

తాః శ్వానము. మొటుణోన 

ర ద్రాంకితజంగమయ్య wie స 
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చిదూపుం డితండు శేవల 

రుదుడయా కందుకూరు రదుండు ధ్మాతికా. 

అనెను. అందుమోంద నాస్థానపతి యిరువురిశయ్యమాపి 

రుద్రకవిని సమ్మానించి ప కంపెను, 'భద్రకవి కిటి యసూయత గ 

చని ర బుద్దిచె ప్పెను. 

నక్క_లపాటి సంజీవరాయకవి 

మనైవేంకటరామరాజుగారికిని వేముల వేంకటరాజుగా 

రికిని నిరంతరవై రము. అట్టి సందర్భములోసనక్క_లపాటిసంజీవ 

రాయకపి యొక్క_ కందముతోనే యిరువ్రురివలనను బహుమా 
నము లంజెనంట,. ఆకందపద్య మిది... 

క్, స్వామి విను మై చేంక 

(టామక్ష్మూజాని 'నీదురణజయ ఖేకీ 

శామధ్వని విని జరగండె 1 

వేమలచిన బసవరాయ వేంకటనృపతీ. 

ఇతడు ఎవరిని దర్శింపయోయినప్వుడువారిని సంబోధించి 

సమన్వయించి తనయు కి కిసామర ర్ధబ్రములం జూపి వారి మన్ననల 

నందియుండు. ఇించుకదోమమున్న.ను సీతేనియు_ కీమాత్ర ము కాని 

యాడందగియున్న ది. 

మకైయనంత భూపాలునిచెజకుం దోంటను నక్క_లుపాడు 

వేయ నాభూరవుణుం డీకవిరాయనిం బిలిచి నకలు పోవు 



స్ట చాటుపద్యర త్నా కరము 

నుపాయముం జెప్పుమనెనట, అంతట నీకవి పద్య మొకటి తా 

టియాకునై లిఖంచి యిచ్చి యాయాకుందోంటవాకిటం గట్టంచూ 

మసి చెప్ప వం డక ఫొనరింపంగా Su త్గానంట. ఆః 

పద్య మిది : . 

క, ఆశీవిపసమ మగ నా 

యాళుకవిక్వంబు చేత నటువం చక ముల్ 

శాశేము గావలె జూడువు 

హీశాంభవి ! చాడకమాంబ |! హేశర్యాణీ. 

అట్లు నక్క_లకు వాకట్టుకట్టుటవలననే రాజుగారు. తన 

-కాయింటి'పే రొసంగినట్లు పద్యమునం ఉప్పికొన్నాంయు. 

జ. బెంచంగలం డనంతవ సుధీకఘునియిక్షువనంబునోళ్ల ఖం 

డించిన నక్కలక్ వివపటిష్థప్రుం బద్యముం జెప్పి వానిని 
. న్టించిన నింటి పేరు దయచేసిరి ee రటం .. 

at నిశ థి ae: *౫ఈ 

స టై విండిప్రోలు న. 

స. ఈకవి పదునెనిమిదన శతాబ్దిలో నున్నవాండు. ప్రౌఢ 

కవి.కతంయ రావణదమ్మోయమనుద్వ రి కావ్యమును రచిం వెను | 

ఈతనిసమ కాలికులగు శిస్తు, కృష్ణమూర్తి ర్తి మొక్కపాటి ష్య 

శ్రి మొదలగుకవ్రలతో. సీకవికి వివాదము విశేషముగా జరి 

: గౌను. కృష్ణకవి ౪ కోట రామచం, ద ద్ర పురముపరగణాజమి౯ దారు న 

డగు కాక ర్ల వ. రామచంద్ర ద్ రాజుగారిమై పె ల కావడ్తాసై : 



పథ మకరంగము వక్ర 

ణయమను నొక బంధమును రచించను.ఆ గ గ్రంథమును వినుపిం 

చునాటికీం పండితులు,కన నలు కృష్ణకపచేక న్కురాజుగారి 

నేతను Bers రాజుగారు “ మనలవ్మణకవికింనాడ 

య అ మ. చెప్పినను కృష్ణ్రకవి యః పొనర్స 

చేదు సచేక మైగా పెండిప ందిళ్లస నంభావనకుం బోే౭దగిన' 

లత్మణకవి Mh శొందగునాి' ఆపని అధితేపిం 

చెను. అందునకు జమాళాచారుగారు మిన్న కుండిరి 

తరవాత, కృష్ణకవి త నవిషయమెై జ జరిపిన 

వృత్త తాంగమంతయు నెటింగి కవికి లోంగి గాజు తన్ను 6బిలువక 

పోయినను దప్పక మూనభకుం బోయి కష్ట 'కపిగర్వ మడంప 

వలయునని లన్మేణకి సభజరుగునాంటికి రామచంద ద్ర పురము 

న్ నచ్చెను. ఆసంగతి నెతంగి రాజుగారు లమ్మణకిపి నిప్టు 

న నాహో నింపవలె ననగా “తనయూరునుండి యింతే దా 

రత వచ్చిననాం డిక నభకు రాలేకపోవునా* ఇంక మనము. 

విలువనేలళో అని క కృష్ణుక కవి వారించెను. ఆసంగతి నెజీంగ లత్మ 

ణకవి తనంతందా నే సభకు వచ్చెను, రాజుగారు మిగుల మర్యా 

దంచేసి యున్న తాసన ముసంగి “అయా! మారును సమయ 

మునకు వచ్చినారు. నాకు మిగుల సంతస మైనది. ప్ర పస్తుత న 

మును విసి గుణదోషములం బరిశీలించి కః గృత్ముప్బిం ప వుం” 

డన వినయముగా న శూ నుాఆదిప్ని లతుణక కప వెముఖ్యమును 

సూచించుచు “ముహాపండితులగు కృష్ణకవిగారు రచించిన గ్ గం 

థమును బరికీలింపగలవాండనా? నలువ్రరితోం 
బాటు వినుచుం 

wy డెది నని మాబుప లి"కెను, . 

§ 



క్రిడ్తీ చాటుపద్యర త్నా కరము 

అదివిని రాజుగారు “పండితవర్యా! తమ రట్లు సెలపవీయ 

నగునా? తమవంటిపండితంలచేం బరికీలింపం బడ డనియెడ ల న్శీగ Xo 

వ ఘనత యెట్లువచ్చును” అని యెన్నో విధములం చ్రై బ్రె్థం 

ను. “పరిశీలింపుండని మోకు నన్ను (గోరిన గ్రంథకర్త ర్త యగ 

Sees గదా లో యని న? పలిశేను. 

టలు కా కృష్ణకవి యాగ గ్ ంచ్చి “మహో రాజా! 

యీస్థానములో లత్ముణకవినిం పండితూడనుట హోస్యాస్పదము. 

అదియు: గాక యీాపండిత సభలో “నేనోకపండితుండ” . నని 

యాకతండొప ప్వకొనుట మిగుల న వ్వులవచేటు అనుచు “నాగ గ్రంథ 

మునం దప వాబట్రగలవాండే యుండిన, నతడు లవ్మణకవికన్యుం 

డు గాని, లచ్చనగాం డని తిర స్క_రిం చెను, లక్ష్మణకవి కృష్ణుని 

పలుకులు ఏనివిని కృష్ణ్రకవి నింకను నుడికించినంగాని కార్యము 

కాదని చిబునవ్వునవ్వుచు శాజువంకందిరిగి యటనుండు నొక 

కుక్క_ంజూచి 

మ శకణునకయ కృష్ణమ్నూర్షి రయే. యెన్న ంగజా 

అని యూరకుంెను. ఆమాటవిని కృవ్తఃు మండిపడి 

స. 4 చాళరథీశట్దంబును 

_ చాశేరథిపరమ్ము. జేయు బె వ. దు. 

న్స్ వ్ట కిబిడాలమునకు 

నీకునకము కృష్ణమూర్తి రియ యెన్నంగకా, 

అని, పద్యమును బూరిం+చి లక్షుణకవి యమొకవోం యై ఆూగం' 

చినదాశరథీ శ స, యోగ నాశ్నేపించెను. యు _క్లీశాలి: యగు. 



సృథమత రంగము పై 

3 మ్మణకవి తనపు ప చరాగమును నవు రి యి ట్లుపన్యసింపం 

దొడలాను. 

“పండితులారా! ఈశు = కివునియొక్క, నకము=బాణ 

ము, కృస్ణమూ_ర్త్హి యని నేను నుతింపగా “నంకేటి న్తత్రేము 

నకు చేను దగినని మనకవివతంసుండు శునకసామ్యమున కంగీ 
కరించుచున్నా (డు, ఇ పండికునిముందు మజిరులుకండు పండి 

సుం | సు జ అని హేళన చేసెను. లక్కుణకవి యు క్సికిం 

బండితులందబును సంతోషించిరి. కృష్ణకవి. -వెలవెలంబోమొను. 

చేరిశాన్ర్రీగారికిని లత్ముణకవికీని వివాదము తటస్థిం 

క లత్మణకవికిం గవిత్వమేకాని శాస్త్రము "తెలియదని 

శ్యాస్రీ యావేపించెనంట! అది విని లమ్మణకవి యీ కీ క్రిందిపద్య 
మును రచించి పంపెను, 

గీ, ఉక్కు. జెవ తిన్న దశదిక్కు లాక్కు మైనం 

జక్క. లిలం బడ్డం గసలగిరుల్ (వక్క లై తెన 

మొక్క_పాటింట నోటను ముక లేదు 

. “పేరిళ్ళాస్త్రికిం గలి7రా పెడవిపొటు. 

ఇటులనే. కూరపాటి వేంకట శ్యాన్త్రి యను నొక క్ష వి 

లవ్మణకవిని దిరస్కరింపంగా నితండు లన . 

ఆ. కూరపొటివెంక! కుక్కలు బినుకంక! 
" ేనిపోనిశంక మాను మింక 

ముఖముం జూడం గుంకముండ ననెడుళేంక 

నాకం దోణెం జంక నాకు మింక 



86 బ+*టుపద్యర'త్నా కరము 

-ఈలత్మణకవి కి మంగన న్నయను నౌక వేనల్లుం తుంగోను. 

అతనికి దాయాదులతో చ్యాజ్యము సంభవింపలా శంకరమంచి 

అనంత పంతులను స లంచము 1ళొని మంగన్న 

నన్యాయముం జే చేసెను, లత్ముణకవి పద్యరూపముగా నీనంగకి' 
నంతను వెల్లడిచే సును ఆపద్యము లివి !_... 

రీ. 
స +, . 

EN సహానీయశంక రవుంచి గో త్రమునం | ఫు 

గి పొతకుం డన ధరి! (తీతలమునం 

బండితుందవతెం గన్నడుదు సా ణుక్వ వే 

| ఆ 4 

ర్పెడ నొొకసాభులపలుకు విన & 
పుక్కిట విపమె యె ప్పుడు నీకు నుండును 

మది వీడ నెపుడుం. దామసగుణంబు 

భీముడు గుండు ననుషేోరు గాంచి నశింకు 

నంబికాపతివి (బస్మాఘ్ను డవు న 

_ నంతనాముండ వరయంగ నస్థ్ట్రమూ లి 

ం వగసచుం బికృవనమందు సనా కాం డనయి 

.. భూతములును బిశాచముల్. (ప్రోడిగూడు 

కొనల న నుం డుదు వం! డ్రునీకా జసములెల ల్ల 

| 
ప్న సరబికా శంక రమంచి పండికుండనకా స జానొ ప్వువాం డర్జసా 

ఖ్యరుచికా జెందియుయింక కలూరియలమంగామాత్యసాధ్యాత్మమం. 

దెరసు "కేతములకా- హరించి క కపటాన్వీకుండు నావాదిక.. 

_ల్లరికాం డంచును దీర్చ శే డని జనముల్. సవ్వం బడుకా దు తిక, 

శ. దక్షీణదిక్కు_నుండియ యదంకమరెన్చిత్తర్యరాళా | త్ర 

శ్యక్త oC మువ వోవునట్టుగా 



థవుత రంగము ప్ 

క్ క 
భీష్మండు తండ్రియసైష్టంబుం దీర్చ రా 

జ్య(క్రీసుఖాది దికారషములు విడచె 
ళీ జ్ 

తో a తర్యడ్రిపంపున6 దనకన్న తండి పేరు. 

జెప్పుకతన నదత్తుండే చింతలూరి 

మంగరా జిట్లు సంకరమంచిపండి 

తుండు దీర్చుట జీనన్మృకుండు. గాల, 

న్స నసు దేనసుతు(డన్న వాక్యంబున సె పద్మ 

నాభుండు నందనంచనుండు గాల 

మా(ద్రీతనయులన్న మా తంబున నె కనల్ 

కౌంలేయు లన్న విఖ్యాతి. గనశ 
_.పాఠర్వతీసుతుం డని పల్కినంత నె కుమా 

రుండును జాల గా _ర్రిశేయుండును గాడి, 

చాపిరాడ్సుతుం డ డన్న భావన మంగన్న 

ధృతిజగ్ద రాడ్డ క్ర తినుతుండు mee 

చేదశ్శా స్త్ర పురాణముల వినియుం గనియు 

నెటిలో యెబులోనివాయ నై యిట్లు విత్త 

వాంఛ నన్యాయముగం పీర్చు పండీతుండం.. 

భూేరనరకంబులందునం. గూలకున్నెం.. 



వీరి చాటుపద్యర తాక రము 

తరువాత లవ్మణకవి. తనయల్లునివే నప్పీలు చేయించు 

టకు దగినయత్న ముంచేసి ప్పుడు జడ్గా నుండిన బ్రౌను 

దొరను దర్శించి యయా కీ (క్రిందినీసపద్యము నాసంగెను. 

వీసమాలిక 

మధువైంకి౯ వనమాలికిం గౌస స్తుభ 

ల ఊఈళరునక్రును సం శ్రి తావనునకు 

రాధికోపియునకు రావుసోడరునకు 

జగదిశునకు దయాసాగరునకు 

(శ్రీనాథునకును రక్షిత చేవసమితికిం 

జాథఫావునకు నారాయణునకు 

నురగేం ద్రతల్పున కరిళంతుధరు నకం 

దొగలరాయనిేేోేరుమొగ ముదొరకు 
రణనిహతదుష్ట్ర రా కుసరమణునకును 

గానమోహితవల ల వికాంతునకును 

గ్రివువిదారికి హరికి (శ్రీకృమునకును. 
: కిల్బి పెరికి చే నమస్క్యతి యొన రు. 

"తెలులసనం బండితుండగు ల నుదొర లవ్మణకవి రణం 

చిన నీసమాలికనుగని చాలసంతనీరచి మారాక శేముకారణ 
మని యడుగగా గవి తనయల్టునింజూపి యతనికొజునై. నచ్చి 

యు౭టి నని తెల్పెను.. అతం 'జేమిప నికై వచె చ్చెనని దొరయడు 

గయా, నీవ్రు వచ్చినష పనిని నీవే. విన్న వింపుమని మామ i 

మంగన్న యా, శ్ర శ్రీందిపద్యములః స్ విన్నవించెను;. 



సథమతరంగము ఏం 
(WU 

కీ చింతలూరికి మిరా సీచారుండగు జగ్గు. 

రాజుకు6 బుక్తు) లె కొరసులు కేమి? 

దనకును బిన్న యాతం డ్రివేందనునకో 
చాపిరాట్సుతు ద త్తభావుంజేసి 

కొనుటే నిదివజికును తద్దృహ తాత 

క ర్తనై యుండుట కలకటరు క 

జేరీల€ెక గాలం జి  త్రసంచినం జూలు 

/ చద నెబు౭గని యిట్టిప పనికి 

బాపి రాట్సుకు( డని నేను బల్కి-నట్లు 

వాది పన్ని నకపటఫావమె నిజ మని 

పట్టి దత్తుండు “గాండంచు6 బండెకుండు 

య్ చస ప్రు పుభయ్యభ్రష్టుం జేసె నన్ను. 

ఉ. అత్తిన! ధర్మశా(స్రుస్థి న్ కడ్డని చూడక కల్క_టర్ల సం 

సత్తుల లెక్కు_లారయ ప. సేయక రాజ్య మేలు భూ 

ఛృత్తుసభాస్థపకలిపిరీతిం దలంపక వి శ్రవాంఛే 

దత్తు నదత్తుం డం చను య ఆ డుంట యొప్పునే! 

మంగన్న మనవిని ఏని దొరవారు మరల నొకసారి దర్
శ 

1 : జీసికొండని -సలపీయంగా కవులిరువురు నింటికి వెళ్లిరి 

పిమ్మట దామాదులు మంగన్న తో అ డి సగభాగ మొసరిగి 

రంట, 

ee, పు శరభ కవి 

-ఈకవి ses నాను డాశు 

వ్రుగాం జెప్పిన పద్యము... | 
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వు. ఇతండా రంగదభంగసంగరచమూ హేతిచ్చటాపానకో 

ద్యతకీలాశల ఖాయమా నరిపురాళ్చా రా(కుథా రానవీ 

నతీఠంగిణ సృబలాసమాగమసుఖాన ందక్పయోధిస్వతా 

యరశకారో్యోజ్ఞ లకీ ర్తి ది పత్సవయ రా యత్యూ తలాథీశ్వేరుం ; డికండా ? 

ఈరీతిని “వఇతండా” యనుస్రారంభముతోో నూజుపద్య 
ములను రచించె ననువాడుక కలదో; కాని తక్కి_నప పద్యము 

లెచ్చటను లభ్యనులు 'కావయ్యె, 

వనుంగు లత్మణకవి 

_ఈలవ్మణకవివై వెం గూచిమంచి wl వ్రాసినపద్యము, 

గీ. భార్రతీవదనాంబుజ( భ్రాజమాన 

కలితకరూ సర తౌంబూలక బళ్ల గంధ 

- బంధుఠంబులు నీమం జు భావణములు 

లలితగుణధుర్య ! Gest ఆ. 

న్స్్తు క ్ర్రప్పమూ క్షి రికవి 

ఈకృష్ణకవి పదునెనిమిదవళ తాబ్దిలో నున్న వాండు. 

ఇతడు సంగీత సాహిత్యములు రెంటియందును మిగుల © నీది 

వడసిన వాడు. ఈతండు ర. చాటువు లనేకములు. ఆ అందు 

కాకర ర్లపూండివారవై పెం చెప్పినది, 

ఊం. వీరు తెలుంగుసాము లరభీశరథీయతునొప్పు గొప్ప స 

ర్కారువలే జమోలు దరఖాస్తుగ నేలినరాజమాన్యహం 

వీరులు ఢక్కజీలు తజివీజుకులాహికు లున్న మేటిమం 

జారు జొహారు యాఖిదుమష రు ఖరారు. మదారు చారు బు 
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రారు మీ శాధ్దురా లపనిదాగాలశౌరు క తాని కేరులం 

'బొరుమిశారునౌబతు సుమారు పుకారును బారుకు డనీ 

డారుగుడారు పైకము బిడారు బజారు కొటారులందు "నే 

దారు పశాణిబారు దళ చారు సవారు షికారులందు బి 

లూ, రు సతొసవారు పిలగోలకుపాక్రల సరు లందు లే 

ఖ్యారుగ 6 'బెక్కుుమారులు వేయారుగ పా జూరులంద్ధు నె 

గమ్య్యూరులు పెద్దన పేరుల బొహారులు చూచి హమోర్వ్ను 'లెంచి వ 

ర్చారు పసందు మొోజి నహువా యిని మెచ్చునవాబుఖాను సేం 

షేరు బహాదదుల్ 'పెజవజేరుల నూజులమాజు శెన్న6 దా 

ర్మాలుగ మోది గీములు తమాము వవల్ని మఖాము లెల్ల ఫ్టీ 

రా రొసరించి మిక్కిలి మరాతబు లందిరి వేరుమాలు త 

“ల్వారుల6 జేరుదారు డళబాయుల 'చాయలమోణు బారు కై 

జారు కోరారు బాకు నెరజారు తళుక్కున బందుబస్తుగా6 

బోరు భుజోరుకాక రలఫ్రూడి నజీరులదే యమ న్మహో 

"దారులు పూర్ణ నిర్మలసుధాకర కాంతికలాపకీ _ీవి 

సారులు భూరిభూసురవితానమహాహుతిగంధగాతమో 

 తీరనిసర్లదుర్చ పుర దీసీతహర్మ ి తలాగ్రభాగసం 

వొర్రులు టేవవారవనజాతముఖీసమవార కామినీ 

వారక' రా బ్దకీ లితే సువర్ధ ర్హ మణిద్యుతిదండబామర 

_ైకికవాతధూకనవ"ి నసమానవితొనమంగళొ 

"కార సువర్ణ వీఠపరిశలి ల్పికరాజ్యరమా మహామసహో 

చారులు నేతుశీతన సుధాధరను? ధ్యతలస స్ఫురల్ల స 

ద్విర వి శేమసంజనికేల్నీ ప్రదచానలబాడబాగ్ని 

"త్వారిన నృపాలజాలనుకుటార్చీితపాదపయోజపీ౭ సం 
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సా-రులురా మదం వప్రుకసాలనివాసులు రామచర్మ ద్రవం 

జాతుల శామచం(వ్రవసుధావ5 పౌత్త్రులు రానుచం(ద్రధా 

తీఠమణాభిధానులు సరిస్థవని ప్థసగో( త్రపొవనుల్ 

కారణజన్ము లబ్టిశశికల్చ్పక మేసు సమానచొనదీ 

తూరతు లిందిరాస సుత జయంతనస సంతసమానసుందరా 

కారులు (బ్రహ్మకల్పము. సుక్తింబుగ ట్ లువార లీఢరకా. 

కాళహ స్తీరాజువైం చెప్పినది. 

ఉఊ. డా మెరవేంకటక్షీతిప ! తాపకప్తాండుంకీ ర్రిదీధితి 
సోమము లిందుభా స్థకులతో చెదిగించి తృణీకరించె నా 
గాములకేపి యోజనలు కాని యశంబులు మేయుశీంబరల 

"బేమర కుబ్బు మోజు వసీయించునె ణాసీ తదంతరంబునకాం 

దంతులూరి వేంగటక్ళన్ల రాజువై ౦౮ ( జెప్పినది.. 

డ్, పంకితమాళి శిష్ట్రకులవార్ని ధిసోముండు కస మూ ర్చి ది కా 

ఖండలకుల్యవై భవు లఖండితదాన వినోదు లౌర భూ 

ఖండ మొసంగి రీప్పు డది కాప్రుర ముండమి. బోవ దగ్దణా 

క తుమ్మిన. ముండు కున కృద్ణనృపాలకాగ్రణీ ! 

సలలిత లీల నె "నె త్పటీని సత్యపదస్థితి తప్ప "కెల్ల సూ 

రులకు (బమోదసంతేతినితాఢి తగ౯ా సమకార్చి జీవనం 

బు తీడెడును శ్ర _క్త సమా రి నుమురబోవండె కృష్ణ మహే ర దచ్నకొవ 
"క లసదనంతేకీ శ్రీ  యవధీరితమామకహృద్దతా ర్రీ ర్రియె, 

ళ్, "ెపయిరంగులం గదిసి పన్నుగబోగప్రటన్ను వచ్చె పెం 
చా క మై పనుపడ్డ కబ్బముల గబురనూ! వెరమాను. మేలు వాల్ 

చూస ప్రాప్రులకా వలఫుంజూఫుదు. నీటసమాటతేట బల్ 

దీవ్రలు పుట్ల నెట్టనం బదింబదిగా. నెదం జిక్కి చొక్యవుం + 
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బూూపచమంగవం గలిపీ పోడిమి “వేయి మిటాత పుంగటా 

రీపసమోటియారు చిగిరించెడి మిం చదరం గడంగి మే 

లీపని యంచు నెంచు మదిహెచ్చుగ మెచ్చుగ నిచ్చవచ్చిన 

టోపినయంతవటు బిగియూాంతగ వా తెజు మార్చు "సేర్చులకా 
౧౨౨౨౨ ఢఈు 

_ దాపగుముద్దుగు మ్మరసి తదయు గదరి ుడ్మి ప్రోది మేల్ 
(టు దె రి దం 1 

గోప్ప లెజుంగంజేయు నలకోయిలకూంకలవాయ నింపు తీ 

కై పొసలోకా వలెకొ జవుల నందిన దంటతనాన విచ్చి క 

ట్ట గనుంగొన నై కనునీటు 'తేటలకా 

దూ “పెడలించి పెంచం దసతోప? గుగొజైగ పూల బాటుతీ 

జ జాసంగకొనలెకా జవుల నందెననమ్మారు "లేత చారు లొ. 

ప్పౌపపళిం పు మేడగదిపందిరి నొప్పెడుప మైనుంచమం 
లు త్ 

దాపని ముందు నూజిగప్రటందము -చిందంగ నందగ_లత్తెచెం 

జూపి యొసంగువీ డెముపసకొ వలఫుకా మొ శ్రపింపంగావలెక్ 

దేపకు దేప కిప్పగిదిం 'దెన్టొనరిం వెడుపట్లు సంస్క తా 

టోపము6 జూఫ్రువో నలికుః వ... 

ల్లీ పరి వేల్ల నోల్ల సదలీవనలీనసచానపొయ సూ 

నోపలస సర0భూతప్రభహూతవనీభవనిద్ద ర-వనీ 

జోపరిపుష్పానిప స్పృతోదనూనమరందర్సురీపరీతసం 

తాపహరాంబువ్రూర పరితస్సరణోళ్ఞనులంశులధ్వని 

న గప్సు స నం 
లి 

తా పరిహీనబారుకరషౌరభసారభ రాతిభా న సురా 

ti పదక ౦జఫుంజ జనినసత్క_నక చ్చదహంససంసడా 

లాపకలాపసని మ్మిలితలాస్యకలానలమానకాంచికా 

నూ ఫురకింకిణీగణవినూత్న తరద్యుతిరత్న కంకణ 



టీటీ. టుపద్యర త్నాక రము 

(ప్రాపీయుణంరుణక్వ ణనరంజితమంజులరూ ప రేఖ చె 

కీపరిగీతతారతరగీకవినూతన జాశమూధురీ 

రూపనిరూపణీయమయి రూఢికి సెక్కవలెం గవిక్వవి 

ద్యాపటిమం బటంచు నను నంతటివానిగ నెంచి నాదుప్పు' 

ణో పచయంబునం బిలిచి యాుర్వర సర్వరసక్డా లెన్నం ఖ్. 

పోపనివారు చిన్నతన మూనంగ సన్నిధియందు నిల్చి పృ 

+ న ఖా ళు రోకో 1 చ థ్వీపవవిష్ణుమా ర యవధీరీతకర్డ వితీర్ల నెపుణా 

శాపరిపూర్చ క్ర ర్స్ విలసద్దుణసంతతిదంతులూరువం 

నో పధి సింధు చాంధవస ముజ్జ్యలపూర్ల సుధాంశుమూ ర్తి ది యు 

ర్వీపతిచ్యక్రవ దీ యనం బేరసవేంకటక్సోన్నమూ ది యా చ స న అబా 3 - 
శాపరీవూ ర్హీ నేయయగ విచారము నీద్ను ప్రచార మేలుసన్? 

వీధా ాపురనంస్థానికునిమై మె జెప్పిన పద్యములు 

ఊఉ త్రిరుజేసడుపం సింధుసదృకకటాత ఏత ణాం 

న రికా కిన గాథా భా న్ను స్రభాగ్యపా 
భి 

- లీరమణీయదేఐనగరీవరమా-చిరమాపీలాపురీ 

 భూరిమజీణాకలితూరినరంకుకాంతకాంతిి 
క 

_ స్తారనిరస్తచి త్రకరసౌధ సుధాకర కాంత వేదికా 
 చాడచిరక్నరర్నడచిసాం్యద్రనశేంద్రమృరోం వరి దు 

ర్య్వారగతికా బయోజలధిపన్నగనాధశికోధివీథికా 

_సౌరరుహాక్షు దికుస సువిచకుకతో య గొలువుండి మొ రసా 

. ఛాకణవాక్సధామధురథారల మో రలఘ్యుప్రచారవా. 

చారుచిచాతురీం గలవాసాధనరాజవిరాజి శారి రా ” 

ద్ఞారువిడారణ కక చదారుణపండిత మండలా గభ్భ 



పథవుతరంగము 4 
.) 

ద్వీరులం బిల్చి కృత్యము సవ్విస్టరతం దగ నెంచి మంచి యిం 

పాశెడుహృృవ్యవాద్యకలనాఖిలగీతకళాకలాపని 

సారకులం గవి పకర తౌర్కి-క శా బైకవేదవాదులక 
అలి : యు 

గౌరవమొప్ప గొప్పగ నగణ్యధ నాదిసనాభులకా ధృతికొ". 

నోరిక మోజు6 చేయును నకుంఠ నటక్పదకుంజమం జుమం 

జీర సురత్న ఫుంజమృుదుశింజి తము ల్లలరా జహాంసి కా. 

సారససారసధ్వనులసందడులక దుడుకందం జేయువా 

ణీరభసంబు డంబొదవ నిస్తలభూభృదపా త్తజీవికా 

చారురమాసమాన లపసానుల జానులు మోరు నాట్య వి 
స్తాగపదకమాఖిన యి తొ నవి తానవిథాగరాగగో 

స్పీరుతిధీరతికాబుథులచిత్తము నత్తగం జి_త్తగించుచోం 

_గోరకం 'దెల్పు వేళ యని కొంకణ బుంక ణలాటఖోట భా 

వీరళకాది దేశప్ఫథివీవరు లందజు ముందుముందుజో 

హోరులు చేసి నిల్వ సెలవాయెను మాకిటంజేక నందుంజో 

ప్రైరులు జెల్ప జో హుకుమువాదర బాలుపసందుమోటు స 

ర్కారు భొొదాబరాబరుఖరారు మడారులమోరు త్రీరకద 

రారని యెన్ని పన్నొసయి పన్నుగ సన్నుతు లెన్నొ నేయుచో 

మోతీన కేడ్క._తో డం బుడమిం గడుబోచును నిత్యసత్యవా 

ణీఠతి భారతీరవాణునిం బరనూ ప్రిని మాధవుక్ొ శివా 
బారత నీళు సద్దతిని జందు సదాసుమనః[ప్రయు క్రిచే 

సౌరధరావరుం గని యజ[ స్రము6 గేరుచు మొజుచుందుగా. 

వీరవరేణ్య, రావుకుల వేంకట రానుమహిపతీ, కృతీ! 

నూరసమాక్కృృతీ, సదసమానయశళ్చిరడాననిందిత 

శ్నీరపయోధి పసౌరమణిశీతక రామరభూమిరు డతీ!. 

భూరనుక్నాగ్గగణ్య, మిము (బోవుత జేవత తెల్ల కాలముక్రా,. 



తరి చాటుసద్యర త్నా కరము 

ఈకవి యొక వేళ్యవై మై జెప్పిన పద్యము. 

వీ దురుసానిమె నున్న బురుసాపనిరుమాలు 

కరసారసమున నొక్కపరి విసరి 
కరుదాపడనిలీల పరదా చెనలి వచ్చు 

సరదా సేలి యం చెట జాణ విడిచి 

అజజార్మకురులు (కమ్మ జాజీపడి (వాలు 

విఠజాజి పువ్వుల విసరి విసరి 

నెబిబాటుగాలి నౌ ఫారహొటు విడ మారు 

దరబారుపావడం దార్చీ తార్చి 

పకడుగలక మ్మవిలుకాని హుక్రుమతీపు 

తలబుజాహీరుగావ. కు తలంప్రుంజేయు 

-దీనిఫ క్తుకమాహిఖుషీనిషాల 

| భిలవతురఖీకు నయినను చెలియ వళమె! 

చెళ్లపిళ్ల నరనకవి 

ఈ ప్రొఢకవి నివాస గ్రామము గ్ గోదావరీ మండ క లములోని 
కడియము. ఈయన పదునెనమిదవ శ తాబ్లిలో నున్న వాడు. 
ఈకవిరచితములగు. గ్రంథములు lL యామినీపూర్ణ తిలకావిలా 
“నమ్ము 2. చేంకయేక్షరవిలానము, రః వకపానకంద' నోపాలశత 
కమ్ము 4. అహల్యాసంక్ర ందనవిలానము, క ఏకాంత నే సెవాకలా 
"పము, ఈకపిచండ్రు ౬ డాశుక్రవితార చనయందు మిగులం క్ల: 
గలవాడు. ఈయన శకాదొండకాయలవై.. బీతి మెండు. ఓ 
నొకప్పుడు. పొలములో నాదొండ కాయలు గయుచుండ్న - క | 



న్ » తో 

నున్నవా “రయ్యా! తమకు దీనియందు. బీ తివిసారము గదా! ౧౮ 
ఇప్పు డొకపద్యమును డీనిమైం చెప్పులోడని కోరంగా. నీకవి 
యాశువుగా రచించినపద్యము: 

మ, కనణింకు న్ను తి దైవకప్రను ర వనోహీ నీనీరళ్ళ 
స గ్రవమానా క్ఫుత్తే క కరాభనవవీజ; _పాంకకెపమ్య'స 

ద్యవనాజాంచ వకు పడ సవ్దుకసము ఎద్య ల త్న పదుమక్గండకుకా 

అవికుంగోద్య వకాండకుకొ సరసమోహాఖండ కాడొండకుకొ 

ఈయన బే వేజొకపద్యము. 

ఈ రామశక్ష( ప్రయోగము ; సుర పభువజ్రము ఏ చ క్రిచ్నక్రయుకా; 

ధామనిధి(పీయాత్మజువి దండము; కామరిపు తీళాలయుక; 

భూమినొకొఫు 6 త్తయయి పోయిన బోవును గాక్క యిక వి 
ఈ 

స్వాములవాక్ (ప్రయోగ ముల (బస్మకునై నం దరంబె (తిప్పంగక్ . 

అడిదము సూరకవి 

ఈక ఏ పూసపాటి విజయరామ రాజుగారి. యాస్థాన కవి, 

విజయరామరాజుగారు విజయనగర ప్రభువులు. విజయనగరము 

విశాఖపటణపుముండలములోనిది. అక్కవి _నివాసగ్రామము 

కే (రేవ యను గ్రామము. ఆగ్రామమునం జెజవు కీ, కింద నత 

నికి మాన్యము పష. ఒర సంవత్సరమున దంతులూరి యన్న మ 

“రాజనునాంతండు గ్రామము నంతయు గ్గు త్తకుం దీనికాని, చెబు 

వుం బిగ గట్టించి, , మూన్యమునకు నీ రీయకపోంగా సూరకవి 

పద్యములతో, "రాజుగారికి మనవి నాసికా నెను. ఆపద్యము లీవి, 



చాటుపద్యరత్నా కరము 

సీ, అనధాగు "చేవ! కా! విన్నపం 
బ్యా శ్రితో _త్తముండ శుద్దాం (నక టిని 

పేరు సూరన యింటి చ్చే రడిదముపారు 
మూజాగ లన ల. 

నల్ల కృష్ణ క.నా నాయకా వసరు స. 
'డ్యెకృష్ణమ్యాన లేద అచట. 

గరిణీకధక్మంబుం గల్పించి మాన్యంబు 
దయచేసి ఇచి యాస్పదంబు మాకు. 

అదియు నీయ దంతులూరన్న నృపతి 
స _త్హేముండు (గామ మంతయు ౫ _క్రం జేసి 
శెటువ్ర బిగ గు జనులు జే జేపడంగ 
ముంచ గట్టించె మా పుట్టి. ముంచం దలంచి, 
విన్నవించెన నాదువృతాంత మది కొంత. 
ee ళు. తేగిరచు పరాకు నేయంబోక్ష 

ce పాలములో నొక డూడుస్రూ పూడ్చంగం జాలండు 

య 

= గంగాభవాని ఇణాకాకు చెజచ్చి 
/ దుక్కి, పెద్దను గోని దున్ను ద మన్న చో 

య. స బదు లీయం డొక్కండుం బాక్రచేబు 
. నేజోలికినిం బోక యింట నుండుద మన్న 
a సాలుకు వచ్చు గంటాలపన్ను 

య తెరువు కలగాదు పొన్నూరు తెన్ను గాదు. 
ప. పంటపస లేదు. .గంటాలపన్ను పోదు. 

క. మోకు. దయరాదు మునుపటి మిసీమి లే 
మ విజయరామావనీప ! న. he es PE " వేతాకసు చాన న్నమశరాజు సూరకవిమాన్యమునుండి చెజువ్రముజుననరుం ప 9 యడ్డుంగ్య్టించి చెక్కులు కలుగం 



ప్త మతరంగ ము క్రీ 

జేసెనంట. అందులకు సూరన్న యారాజును బృార్థింపక, తన 

మాన్యమున నిలిచిన మోకాలిబంటిముజుగునీటిలో నిలుచుండి 

గంగాభవానినిగుజించి నాలుగుపద్యములను జెప్పంగా. నారాజు. 

కట్టించిన యడ్డుకట్ర తెగి. ముజుగుని రంతయుం గాంది పల్లము 

_ ప. ఆపద్యము లీ క్రి లీ కి ందిచే?__ 

స (బహ్మాండభాండసంప త్తి గుతీనిం గల్లు 

పద్మనాభునిప దాబ్బమున బుట్టి 

సకలరత్నా కర Ss మె యుప్పాంగు 

నంబుదీకు నిచరణంబుం (దక్కి 

పరమకత్వజ్ఞాం డె పరలసశకంతనుముహీ 

రమణువామాంక భాగమున జేరి 

అభిలలో కాధ్యకు డై మించి విహరించు 

శివజటాజూటా(గసీమ నిలిచి 

తనరు నీవంటిధన్య కుత్తమము గాదు. 

ప్రూసపాటిమహాస్థానభూమియందు( 

గాలు. |తొక్కంగ నోడు జండాలు. డేనం 

గదలు మిట మాని దెివిజగంగాభ వాని. 

వక . ఆదిఖిక్షుం దతం డని రోసి విడియాకు6 

గొని వచ్చి యిట నిల్వం గోరి తొక్కా ర 

జగచడాలవీలివై సవతితో. బోరాడి 

పల వచ్చి యివట డాణితొ కా 

- నిద రాంగన లెల్ల నీజంకు చెలిబుచ్చ 

దూ౭బవై యిచ్చోట | దూరీ తొ "క 



50 మవాటుుప పద్యర త్నా కరము 

వీదబాయలం గష్ట పెట్టుటకై మిన్ను 6 
రు ర య 

దొలగి యిచ్చోటను నిలిచి తొక్కా. 

వలదు ద్విజభూమిం గా ల్నిల్వ 'నరుసగాదు' 

అవ్య నీకేల తగ దంబురాశి కరుగు. 

నాతి యతండె కాం డంటపె పిన్ననాంటిమగండు .. 

' కదలు మిట మాని దెవిజగంగాభవాని, 
థి 

- భావింప "నిలు నెల్ల భంగంబులే కాని 

భంగము ల్టూలలస కెప్పటికి ణజేదు 

తిరుసచోం వంకరతిరుగు డింతియ కాని 

తిన్న గాం దితుగుట యెన్నం డెజుల 

మొననీ 'లేయిపవళ్లు మొరయుచుం శు మె కాని. 

మొరయ హారక యుంట యెజుంగ మెపుడ! 

బరులకల్మిని రోసి పల్చనగు కే కాని 

పలుచనిగతి మాని మెలలన పిబుంగ, 

op మనుచు నీలోన నీవైన యవగుణంబు 

| అరసి లజ్జించి డివి నుండ కరుగుబెంచి 

నిలువు కైన నీ విందు. నిలిచి తొక్కా. 

కదలు మిట మాని దివిజగంగాభవానీ |. 

కృతకా|ద్రు లాయెనా కీల గఫ ఫణిఫణా. 

శక ఫూశ్కెరవల్మీక చయము! 
టు. విరిదోయు లాయెనా కజకుక ంటక కకంట 

కాంకురవి స్ఫురితాగచయము! . | 

_ పువుయాన్ను. లాయెనా నవమంజుల శ్వేత. 

ses లవణాలవాలం మౌ "చవటిచేల! 



ప థమతరంగము Sl 
(J 

చెవు శ్రీరిం స ఇాచమముంనాో సూర్ టకౌాల 

ఛారమె తనరు కేడారదయము! 

నీకు విహాదింప వసతులె నివ్వటి స 
రా 

చిన్న ఫాలములు (4 (బ్రాహ్మణ త త్రమునకు 

ఘాత్తుకత్వంబుం జేం అఐమువ్క్యు-రులు€ నలచి | 

కదలు మీట మాని ది దివిజగం గాభవాని ! 

ఒధ ఈసూరకవికిం గల్లూరి సోమ ంనాభుండనునొక వెదికకవి 
Chas 

వివాదము సంభసింపంగా సీతం జ కవినిట్టుతిర స్క_రిం చెను, 

క, ఏమేమో శా స్త్రంబుః 

తి మిక్కిలి చదివి నంట తనయు. గవితా 
రద్ద 

సామర్థ్య మెజబులగనేరని 

సోమునిజ్బంభనము కలబె! సూరునియెదుటక. 

చానికి సోమనాథ్దుం డొసంగన జవాబు. 

కం. ; సోమకశేద్దార్థ ముబుగనికుంఛ నగుటం 

పదిరితివి గాక సూర్యునిరదన ములకు 

భంగకరుం డగుసోముజృంభణ ములీలం 

చెలియవయ్యయొ నీసట్టు తెలిసెం గుకవి! 

మరల సూరన చెప్పిన పద్యము. 

UA * చెన్నగు నియోసషెకననము 

మన్నగ నై "నె దెకున కబ్బి మి/సలం"నె చెప్పండీ 

జున్ను రుచి నిన్న కబ్బునెకి. 3 

3 నను సై తెన్నుక చచ్చినను గాని భరలో నరయకా: 



చాటుపద్యర త్నా కరము 

పద్యమువి సోము వ్రాసీన పద్యములు, 

ఊఉ. త్యాగము బృికమంబు సుకృతంబు నిగర్వము నీతిబంధుసం 

యోగము 3 పెత్తనం? బు వినియోగ మెజణింగి నటింప నేర్చుని 

యె ర్వ్యాగులు ఇెజయోాగులు కుయు క్త కుల మాయల విజ్ఞివీంప: ని 

 రోగు గు లనాధయోగు లవయోగులు నో౫లు' హ్ లెన్న (గక. 
బి 

య్య ఇలలో వ్లైదికవిద్య 

త్రిలకంబుల శే శ్తేమి దిక్కు. డెలిపితి నమ్మా 

జిలివిలిపలుకులనెలందీ ! 

సలు గాకినకాఠగళ్ళే పాలై తిగ బే. 

(సూరకవిధాటికాంగ లేక సోను డిపద్యముల బా వ్రాసినట్లు 

వ 

“తు టే దేవునాన మున్నా చేశాని కొకకవి 

- యిప్పుడూర నూర నింటనింట . 

. న్స్ రాష్ట 'శేడ్డు 'రెనమం[డ్రు తొమ్మం(డ్రు 

పదుగు రేస్ సి కవులు పద్మనాభ! 

పద్యమును సూరనయే. రచియించనందురు. 

మకా పకులంగూర్చి యిక వి రచించిన నీనమాలిక. 

వ శమం డం తవిభూతిం చెట్టి శాతఠలనాంటి 

a కుండలా" ల్వీనులం సనిసియాడ 

మెల 6 (గక్కెడు నేలుమడకలు నరసిన wae 

. బోడిబుజ్జలమోదం బొసలబాట్టి 



ప థవముత రంగము నకి 
ల 

_పాతనీరుంగావిపంచేలు ముపహ్యము 

లఅనుపింసఠ6 గా డొల్లుకచ్చఃగటై 
య పే క 

దుప్పట్లు “పెంగసప్పి కుదలు చినిలి 
ap ర 

నటిప్ర సకముల కట్టలు చంకలో 
డి ోంాం లు 

చెట్టి తాన. ంబులు విదులు చు 

బలుగాకిముండబిడలు శిష్యులని క్రాంద 

 అుభజాధములు నసేయుచుంతలా స్వ 

యం ంపాకనిషుల మని నంటు లాం సాగించి 

'పదిదినంబుల కాక్కు-పట్టుంబట్టి 
లు లు 

సంగితసా ఏ బాలే సరసవిచ్వలవారి 
(అ 

పాలిటిభూ శౌలపగిది దనరి 

యుంక వక-_నికోక మేని పద్యం బని 
నో ap 

రస మెణుంగక wr elt వహించి 

ఇకండు పండితుండు గాం డితండు తొర్కి_కుయడు గా? 

డికంయకు ఇ శాబ్దికుంశు గాం డితండు సత్కి-?) 

యారసస్టాండు గాం డని చుల్క_ నాడుచు 

ఉసవి తహుదణదు "re లగుచుం 

బరణుదువ్పండిత సబ సరా శ సుల నేం 

గవి తౌతసజ తే కటువడియొ. 
షష ట్ర స. 

గాన ససేరీితింజూ వెదో కరుణ మాద్చ 

శులకవిత్వ “శుకితిని సూటిం జేసి 

చక్షుః చే "సెన్" నీచ స సూ! ! రమకండవు 

జానకీరామ ! జేవతాసార్వఫ"మ ! శ 



గా 
ఈమబ్ల న బమ్మెఠపోతనామాత్యుని కుమారుండగు ప్రాజ్ఞ 

కోనిమల్ల నరకే. వ లా! శు తొను తెలింగించిన చైపధ్యగంథ 
మును ఏ తన "వతుజుందియణు పోతనకు ఏనిపించ్చి తన శ కిని వెలిడంచి యాత్ర్వచ్రే మెప్తువడయు తలంపుతో నొకనాంత 
జానమజుందియుంటిక్షి. బోయెనంట, ఆ సమయమున బోతళ ర్రైమాంతరమున నుంజెనంట. ఇంటిలో మల నమాత ర్రేముంజెను. 
మల్ల నకు జొన్న తనమ ము. (శ్రీనాభుః డింటిలోబిక. బోయి. తాను మోనసుక్రాని నచ్చిన కౌళపత గంథమును పదత బదలముగా  నొక్ష-నోటం బెట్టు హ్ కూర్చుండి,  యల్లుని పరిక క. యెక్క-డేకి వెళ్లీనాడురా” 
యనియడుగంగాం ws స్తుతముగ్రామముః he 
మున కింటికి వచ్చుననియు మన ప్రత్యు తరము ఎంజెన్పీమూమ 
ఈ కుశల ప rs ఆడ్గను. శ్ర నాకు డట్టునకుం జవాబులు || చెప్పుచు గ్రంఫమున ' విప్పి పారంజూచుకానుచుండెను. మల్లన వగ్తరకుంబోయి * “మావా, అదియేమి గ్రంథ) మని యడి గాను. కా న'హధమని బదులు వై ప్పెను. "అల్లుండు “త్రువార్ష 
కృత మగునంన్కృత కావ్య మేనా సా'యనంగ్యా _ Cees _ కాదు. దానినే. నేను తెలులసంజేనిత్తి దీని: సరు శృంగార నైవ _ధములే' యని గంభీరముగాం బల్కెను, మామగారి నాటలు పట్టింపనలయునని ౩ యెంచ్చి మల్లన ల్స్హణ్మి మామా, దీనిని. క .తెలితించితివా యనెను. - ఆతండట్లనంనే త్రీీనా 



ఘు తను teh నృకము నట్లు విడిచి 

బావులు ముడీబెట్సే అ స్త అలబ్లునివంకంజ నాచి “దిని నిదివజు , శవ వ్యరు 

తలియంచిరి శా” యని యాకురతత్రో నడిగను, మల్లిన చెటుం 

నవ్వుని “మానాయనగారు చాలకాలము కిందటనే తెలి 

న్నించియయు యున్నా డే” యనెను. అమాట వెవినిబడంగగానే మజింత 

కళనళముం జెంది “యేమిది? దీని నిదినజ కెవ్వరును తెలి 
గించియుడ లే దను నమ్మకముతో, నా బుద్ధిబబమునంతే యు 
భారనోని పని. చెలిగించితిని. పోతన తెలింగించే 

నా, వెలిించచే యనుకొందము. మవూాటమా్తే త మెను నాతో 

ననక రవాస్యముగా నుంచునా” యని యమేమా యోజించి 

'యోజించ్చి మల్లినమాటలు గల్లలుగాం దలవోన్సి దీనితో సర్వ 

ముం కం నిశ్చయించుకొని, “మాతం డి గారినై నెహధము 

గి పద్య మొకటి చదున్రు'మని మ్ల వప స నాతండు వెల 

ఫ్ న “యపట్టున 6 జదువుమనియెద' ర నెను. శ్రీనాధుడు 

గొంకుచ్చు “దమయంతి వరహ గ్రాని సెట్లు వర్థించెనో, ఆపట్టునం 

జదువు” మనెను. అప్పుడు మల్లన న య్యా క్రింది ద్యము నల్లనం 

జదిదను, 

గ్గ కాంత కోల(దిన దం దనకొర్లమంబు 

ఊ(గ్రవిరహోన్ని 6 దుకతుక నుడికి చెదరి 

A CAN ఇస్తున్మీ రీ ఎగ ఫి థల fb 

చెంత నున్నట్టిదనముయంతి బెలినిక త్తె 

"మెజటులసంబాలిండ వెం బడి మిట్టిపడియె.. 

(శ్రీనాథుం డీపద్యమునువిని పోతన నై హధముం దెలిగించి 
నాండని నమ్మి, యేమియు. దోంపక మిన్న కుం" డెను, _ఇంతలోం 



56 చాటుపద్యర త్నాకరము 

జోతశా జింటికి వచ్చెను) శఛాతచుటఅలదిన శెమునమాచారము 

లడౌను. కు om దండు, చెప్పే వెప్పనట్లు చే ప్పెను. ఈత. 

'డెప్పుడును భోత రాజు నెగతాళిం జేయుచుంజెడువాండు. నాం 

డట్ట చ్రనంగ మేమియు రావేదు. చవిష్కళంక _హృదయుం 

స్త పోతనామాత్యు. డాతనియొద్దనున్న (/, ంథముం జూచి 

“యదియేమి పుస్తకొమని యడిగెను. ఆతడు “బావా నీవు 
-కెలిగంచినసపీగతి తెలియక నె పధమునునేనుగూడ తెలింగించి 

తిని. ఈగ్కంథ 'ముదియే.” పోతన: “బావగారూ! తమరు నష 

భమును 'వేరినంచుట నీరీతిగా వెల్ల డించుచున్నా రా? లేక నన్ను 

బరిహాసము చేయుచున్నా రా?) (క్రీనాభుఃడు: “న కేేఇంకనెన్ని 
నాళ్లు దాం చదవు సవబద్ధ మాడవనుకొంటిని. నే డంతయు 

బయలుపజెను*. పోతన రచ్చవడి, “ఏమిది* నేను నిశ్చయముగా 

న ంథమును చెలిగించియు దనకు. జెప్పక దాచి వెట్టతినని 

నొక్కి_పలుకుచుస్నా డు. నిక్క మెణుంగవలయు'ననిత లంచి “ రి 

నాథకవీ! యీసంగతి నీశెవరై నం చెప్పరా? లేకనీచేః క 

యనెను, అంతట తేన కీసంగతినంతయు మల్లన చెప్పెననియు 

పద్యమునుగూడ వినిపించెననియు జెప్పి వై పద్యమును జది 

చెను. వులు పస కాన రు నటనుండి లెచిపోయెను.పరమభాొగ 

వతశిఖామణి స్ యగు పోతనామాత్యుడు నిజము గు _ర్లెటీంగి 

చీజునవ్యు నవ్వి “కవిసార్వభొమా! యీాపద్యమును నేనువ్రానితి 

నని నీయల్లు(డు చెప్పుటయందుకంశు న్ నునమ్ము శ్ర టయందుమిగుల 

| సారన్యము కలదు: ఇట్టి రసభంగ “కవిత్వమును. నాశకందు కంటం 

గప్టెదను. అది మామలల్డుండ్ర డగు మీ యిరువుర కే తగులాక 



య్ ప థమకరంగము ర్ 

యనెనంట. (శ్రీనాధుడు తనకెలివికక్కువ బయటయడుటకు 

పిబారపడే యల్లుండు చేసిన మోసము నెబుంగంజాలమికీ సెల 

'జావగారివలన6 గలిగిన యవమానముచే ప గను, అప్పుడే 

యింటికి పోవలయునని యత్నించియు నట్లు వెల్ళిపోవుట మిగుల 

యవివేకమగునని మెంచి, యాపూట నిలిచి  సాయంతనమున 

వళి వోయనంట. 
(re 

కూచివముంచి ) తిమ్మకవి 

ఈతడు రసికజనమనోభిరామమును రచించిన రసిక 

వతంసుండు. ఒక వేశ్య యితనిరనికతకు మిగులసంతసించి, తిమ్మ 

కవితో నెప్పుడు సంభాపి.0పం దటస్థించునా యది చింతించు 

చుంజెనంట. అవేశ్య కవితారచనయందును గడుజాణయంట, 

కాకున న్న నిట్టిత లం పుకలుగంబోవునా?తిమ్మక కవి యొ కానక నాకు 

పిథినిం బోన్రచుండేెను. నాట. మంత (సృశంసనియను 

కాదనివాడుక.) ఆసమయమున నావెళ్యహం శాత్రగా నౌ మార్త 

మున అసు యింతేక మంచినమయము oa 

సంపదని తలంచి. మించిన సంతో" హన నాతనిం గొంగిలించు 

శొననంట, తిమ్మకవి ని వ్వెణపడి, పెడమోముంబె రొనయట, స్తు 

ర 
చక చతురులలోన నీవు కడుజాణ వటించును "నేనుకా 6గెలిం 

చితి నిటుమాబుమో మిదం చెలున ఏ | 



లేక Fy బాటుపద్గరత్నా కరము 

అననంట్క దానికి సవాయానుకాలముగాం 

ఇ 4 పీ + ఇ శ శ త్తి శ అ భి శ 

ద్నుతమగనటిబంగర పుం బొంగర పుంగనంబోలు నీ కుచ 
తు 

ఆచి జవాబుంకెప్పెనయు. తిమ్మకవి చ వరాపిన రనీకత కాసే 

ల్లాటక శా మోదమంది, యేమో జహుమాన మర్పించెనంట. 

ఇ లా me 

వ. అటు నిసు ఏమంత తిట్టన'లె నంచు నుదిం దలపోసి చూ-చిన 

స్ట లనటన్న ఓ SU SHS ద్భృక. వూ 

త్క_ టలుఠదబ్దజాం చతటభట్టనధట్టన చిట్చిటా ర్పటో 

దృటకృదద(భ్రకు[భ్రచర భాగ నతుంగతేరంగ భంగక్ళ 

తృటుతరభూమధూమయుతభంగ శ తొంగప పకంగలోేప పక్ళ 

_టిలశిబా గ చ -తకుంఠికతీ క 3 త్కు_టిలశిఖా నికాయభ శ్ కంఠికతీ క్లక్ళశాను స. 

లొటలొటలై చనంగవల్వె రోపుముతోడను దిట్టంజూా చినకా 

దటందటదంకకుంతక కపరస్పరశుట్టన సప్నెటళ్ నెటల్ 

లలో పటప టనిరళ శసలనభ సలభూసలకాండకాండ ది 
ఎంథ థి థి 

కటకటగంధద దంతి; ఘనకాండక రండతదం: కభో స 

స్త పటనగ్ధగద్ధ ని తధ్థాగభ్థగభ గ్భృగల్ భగత్ 

రటద దనలో్థ యే నాతి జ్యలలక్చర సత్వర వి స్సు లింగికా 



సృథమతేరంగము ఫ్ర 

వటుకున సౌరదంతిలసదశ్వశ తంగ సువర్ణ పేటికా 

పటహా కాం'స ణకాంగన భాంకర ముత్చమరాళ గామినీ 

. భటపటహోరహీరచయబంభ మబంభ మబంభమారవో 

క్కు_టకటర్లు ss రాయికచకాసనదంతేనిరంకెరంబులై 

కటువులు నిండలానలయు గట్టిన దీవనం జేసి చూతినకా 

బుదుతుతల మత 6గళినంకదశంకఅవిశంసచి బటదురుకిల్పమత్స గ శ్ 05 రశంక రవిక్వే ్ముచి 

విబనరుణాన్నె మారుతకు బేరయ మేందుదినేం దదేవతె = 

సుటుభవనారణా(త్రికుక గాతమముఖ్యతప స్విరాడ్వరో 

క్క_టకిసను_స్టఢేనుమణికల్ప రుహీరువాపాళం లెల్ల ముం 

గితుశీర అంచు నిల్వన లేం న్ రిని గోరినమానవో _క్రముల్ 

కోటువులు పల్కలగా వలదొకానొకవేళ నొకించు కేనియు. 

నటట తౌదు యా శెజుల సాయన సాొటితి బ్యాన తిం వేం 

ఎగిరివాస త స్తన్భునుకాంచ నవాస రముకెస్ట్ క్త కుకా 

తిరు ముల బుక గే పట్టణ ౦ శాశావాక్యులు 

_ఈశ్రీవై వైస్టనకవి నివానగామము గుంటూరుమండలము 
తోని చిశాపురమను న్యు అ ఆయ్యగ, హారములో వీయన 

కును ఇ ఢాగముకలదు. తాతాచార్యులు క యాశుక్రవియు. 

ప్ర బంఫక్షవయునై యశస్సు. గాంచిన ఘనుండు.. తగుపాటి 

దూరములోనిలు చుండి గోడకుం దగులున రు రాయివేసి యూ రా 

యి కృీండంబడు జులోపలః గందప పద్యమును జెష పు ప క ని 



సు చాటుపద్యర తార్న కము 
లి ల | 

నాడుక కలదు. అదియుం గాక యూాకవి యుదా రన్భభాన 

మును సలవాండు. 

చికాపురాగ పహారములోనే బూగ్తవరపు వెదపాసపనా 
జనునొ"కకవి క ఈకవ్ర లిరునును న్నే హితులు, ss 

మునకు లేమిసంఘటింపల గుటుంబరవణమునేయనోపక పాష 
రాజకవి నైజ్ఞామునకు నెల్లి తన న్నే హీతుండగు తాతాచార్య ర. * ౧౧ 

కోని కి కిందికీతిగా జాబు వాను. 
Se 

౨ తిరుమలబుక్కొ_ప ట్ర౫సుధీవర ! యోచిన తౌతయార్య ! 

నరుదుగ  క్యష్హవన్థందియారవవారమందశేరి : మో 

కతు: కు క గాం చితి తన్ని పీత ప్రరోాచ శిక్రా 

నిరతము జిన్న వాండయెశ నీవయ యుంవనయా దయామయా !. 

తేన rr: పాసనంతమా తీ మున నే శతాతావా 

ర్యులుమనస్సుకజిగి పాప హు తిరిగివచ్చుచా (కో నాతనికుః టి 

మును వ్ 'పోపించెను. 

_ఈవిద్వత్కంవి విశ్వగుణాదర్శమును డెలిగించి వశము 
ల్నాటి'వెంక ట-నలంపంతులు (ఉపూ ప్యూటిక లెక్టరు) గారికిం గ్సృతి 

mes ba Ss మునకు వె నష్వుడు కవి రచించిన 

స్కీ భకవజ్లసుల్నా టినంకాన్డ జన్మించి. 

"రాకానుభాకరు. రహీ 'వహింది. 
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వ (సవిమ మలక్షీ ర్తిచె బ కొళర్రులను మించి 

సువతరాజ వ వంపుసొంపుం గాంచి 

సకలవి వలయ యందు సుకవుల (బెమించి 

నిఖిలరాజ్యక్రియల్ నిర్వహించి 

ఫరణీసురో తృమచారిద్యి చుడలించి 

ననతటాక ము శ్ర నసుధ నింని 

కృతుల నియమించి సక్కే_వివికేతిం గాంచి 

శతణిం చాలించి మించినధర్మయూ ర్తి 

భూనుత శేష సక్కంర్ముధూారినిప్థ 

వారుముణిపవోర ! వేంకటాచలవిహోర ! 

ఈకవి నలపర్హ జమిాకాదార్హ వద్ద కేంగినప్పుడు, చెప్పిన. 

ఉ. రోసముచే రణసలి విరోధులసెం పడగించువారివిక్ ' 

'వేసఠ కరికోటులకు వేడిన కోర్కుుల నిచ్చువారివికా 

wane "నెన్న6 దగు మిక్కి-లి తొదృశేసద్దు కాదులక = 

మోసము లై నవారలవి మోసములంచును నెన్న నాం బడీ 

హోసము సేయువారలకు హాస్యృక రంబుగ నాసీవన్నెలక్ 

జాసి కవీంద్రులీవులక వై నరులు పోరుకు న వచ్చిన స్ట న థొ 

(గాసపుదుస్ట్రబుద్ధులను గై 7 కొనుుండెడిపీడలోభథిభూ 

మికులమూతులందు? గలమోసముల న్స నుందు€ నాకి 

(సము లేక CEE 

ఆస సముగాం జరిందుమృగ రాజులమాతులయందు భాసి. తే 

మీసముల న్చిడాలముల మోసముల నృమమంచు బల్క_నా జ 

హాసవిలాసభా సుర మహామృగ యాదులకన్న మించు మో. 



62 చాత్ర పద్యర త్వా కరమ: 

మోస మొకింతమిాటినను మార్రిజ్రకో లుకు య 
వాసభయోకువా వాసవివిధాన్న రసావనపావధావనా 
భ్య్యసము లబ్బంజేయుం క నే 
జాసనం దాతయాత్యకవివర్యుండ మోొసళ శేలన చెంచితిక్షా, 

తాక్తునాొయిు నరనింహామను నియోగిమెం జెప్పినసదు న్స 
ములు, 

, హహీుక గర్భులీలం క న్ు పీటియిచ్చిమో 
మూటము లేక వాత మున నవు నుచు నోటబుచ్చి యు 
వ్యాటనంజేసి గాటుయుగం జాటునుమాటన క్రాప్ప్ప నీదు చా 

 చనాటత నెన్నలాం దరమె సద్దుశరత్నినీ ! నుధీ! నిరా. 
ఘాట్ర పు తొడువాయికులకంధి మణీ ! నరసింహాద్ మణీ ! 

2199 | అంభోధిసమ హి మకుంభినీధరనిభ 
గాంభీర్య భై ర్వవిజృంభణంబు 

బంభరీకృతనభళ్ళు రభ దారంభసం 
: రంభాబ్బకీ ర్రీవిజ్బంభణంబు 

అంభోధికన్యకాదంభకటాక్ష లా 
భోం చికసం పద్విజృంభణంబు క 

భంఖ నీధూర్వహకుంభీన సీ గ౧నాసన్ధ 
_సంభావితో oe 

కంఫికంభస సద్భక్కు.చసంభయువతి 
హృద్య సా కారమారవిజృంభ. ఇంబు. 
'ఛరణిలో నీక క తగసనార ఇ శౌడువాయి.. 
వేంకటనృనియా! సజ్జనవినుకరంహ హూ 



ల్ 

స ్ధవమతరంగము గగ 

: వివి; విస్టచాన్య ఇవితర:*ని సంద! 
Pr: చి, మా 

బాన సునుుక ౩ దా "నవం ద ! 

జూప సవ్ఫశ తొాడువాయాన్వలయ మయాంబుఖై+ చర ట్ర | 

మాన్యగుణ? పరా పి త శేపుమానవేం(ద్ర ! ! 

In TT? య స్య శ అంధం సత్య భె సాహరిశ్చంద i సౌస్థవ ంగ 

నిఠసితరతీంద ! జేంకటనరసయేంద! 

నికఠతసంరవ్షీ కని ఖిలా నరస సంళతొన ! 

సంతౌన సన్ని భసాధుడాన ! 

చానాంధనిరసనతాణుసణాహీన ! 

హీనమానవలూనహృత్త ధా: 

| ధానువ్కు-వర్ణి తోద్యమః భరస సంధాన ! 

దీనిదాన ! బుధాధీన ! గాణ ! తాడు 

ఆనతవై రిజ'నాభిమాన ! 

మానసంరడ ణాబ్లూన ధీవిజ్ఞాన ! 

విజ్ఞానవక్సుధీవినుతమాన ! న 

మానినీమానహృృత్పంచచాణ ! ! బాణ. 

చై ణికాహీనగానశుభ ప్రవీణ | 

ఖు 

-వాయిబేంళకటనఠ సింహ ! వరి తాంహా ! 
- వశ శక. 
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వీజారురరబాణి క 

౧ గావాణీ వాణీకుం గడు పహాసించు 

నల సామాన్యులకు వీదుగుణాగణముల 

గణన నేయంగం దర మె! యగణ్యఫుణ్య 

నర్ణ్గ శ్రీ కౌడువాయిసన్యంశేవం[ద ! 

చంకటన స్ ౦హమం త్రీ ద | వినుతసాం(ద్ర | 

బూగ్తవరపు చనెాదవాపరాజు 

ఈకవి res వెలి 9 నప్పుడ" గక్షగ్రామములో 

సీకంభ్ధ* జనసామ గి గి యేమేమి 'కావలయుం జెప్తుము 3 పంపిం చన 

మది a ee వీత ఉపడ్యమును జెప్పెనంట. 

res ఇయ్యిపానండు పూబం 

డొప్పాఠపావు శేరుగ వ. 

నతి wr లిం'కే త  చాలుకా.. 

_శఈశకవికిం బోట్లూరనుగ్రామములో మాన్యము కలదు. 

దాని  కిద్దణు ముగప్తరు భాగస్థుడు కలరు. ఆభాగస్థులు యీపాష 



ప్రథమతరంగము "65 

రాజుభాగమును బంచి యియ్యక తామే యపహారించుచుండ 

వారికి నీవెనను బుద్ధిని చెల్పుమని బొగ్ధవరపు "వేంకటరాయుం 
డను నాగ్రామకరణమునకుం గవి యీ శ్రి ందిప పద్యమును ప్రా వాని 

పంచెను, 

ఊ. మాన్యపుయబాలిధాన్యము సమర్హులమంచు హారించువారలకా 

మోన్యముఇెందులాన్సి ర్టల్టి?' 'యందుళె! భూజను లేయనన్యసా 

చూన్యవివేక ! నీవయిన మం-చదిగుణం బుప దేశమిమ్ము తా 

వీణ్యాముతోడ బొగ్గనరవేంకటరాయ ! (ప్రధాని శేఖరా ! 

ఈకవి బెజగము నరసయ్యయనునతనిమైం శెప్పినపద్యము 
వీ నీచిజునవ్వు వన్నెల బెదరింప నా 

మాము చందురు గేరు కేమి చెప్పక 

నీకన్ను లంభోజనివహాంబు నగ బొమ 

ల్కా-మువిండ్లను శేరు శేమిచెప Nl 

నీ వర్థిజనకల్పవృత్ష, ౭బు నా. జేతు. 

లామానిక్రొమ్మలం చ చేమిచప స్స్! 

నడ గ 

 లిభహ _స్పనిభ ములం చేమిచెప్ప 

| చక్కంయనముల కుప్పగా 'సరవి నిన్ను, 

ధాత జనియింపగా6 జేసె ధరణిలోన 

సం ్రభూనురాట్వచనివ్నో. ee 

a ర కృతిగర్భితాభిధాన !. . 

తనన. చాతీని! నిరిముడ్ప గడినుడి 



66 చాటుపద్యర త్నా కరము 

కాము స్రలపాటి యాబనకవి 

ఈయాబనకవికి మంచళ మ సవ్యా 

ఖ్యానవసుచరిత్ర తము నొనంగెదనని చెప్పి మూలము మాత, మే 

పంవించెనంట. తరువాత యోబనకవి క టా. షకవి కిట్లువాా సెనంటం 

న్స మడ్రసో*పేతభోజన మిడి యతి$ికి 

“నాపోశనము నీక యలఃచుకరణి 

అతిపిపాసా రన కమృతకూపముం జూపి 
“వేదళే? దనుదు వచించుమూడ్కి_6 

దనరం గన్యాదాన మొనరించి తరిని గ 

ర్నాధాన మొనరం జేయని పగిదిని 

దర్చణాంతరమున ధనరాళిం జూపించి 

కొను'మెంతవలనీన ననువిధమున6 

చెలియ నమలక రుచులను దిగక లోతు 

చెలియు నీవేల సవ్యాఖ్యం 'జెచ్చి యీక 
మూల మంపితి నేటికి! మాలధనము 

మూలధన మన్నయట్లు; సమూల 'మొసలస 

వ. చ్చృకు తృష్ణ! మంచళ ల్ల కృన్ణ. 

రాళ్ల బండి పట్టాభిరామరాజు ల 

ఈబట్టుకవి నివాసగ్రాసము.. 'గుంటూరుమండలములోని 

కుంకెళ్లే కుంట. (కుంకలకుంట యనుగ్రామము.. _ఈతండు కొంత. 
“కాలము నర్చాశావువేట మల్రాజావారన గ ాస్థానకవిగానుంటె డెను. 

'మైదోలురామనమం శ్రి త్తమ నితడు చెప్పినప గద్యము. 
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జ . రాజీవహితవంశేరాముం శాకండు న 

(చాజీవకిప్ర కాంతిరా ముం డితయ 

సలలితశ కునాళేనరా ముం శాతండు 

సలలితశ్మత్రుఖి మణు6 డితకండు 

సకలవిద్వలవాలసం గహుం డాతండు 
సకలివిద్యలం గన్న సరసు6 డిఠండు 

బహుతొారకబస్మాపవ మిచ్చు నాతండు 

బహు తొతక పఫుమం(క్రపఠనుం డ్తియ 

ముదు6 జా నంతు లలిత సం డితంయు 
న 

కారి యాతండు నదీ దిజ్రాఖి య 
al 

కలికి యాతండు నాన్వేలసును. జితండు 

'రాముండాతండు మెదోలురాముం డితండు. 

 ఈబట్టుకవి యొకనాండు సరికొండపా లెమనునొకయ గ గ 

హోరమునకుం ర | ఆయ గ్రహ పహాదీకులలోం 'బెద్ద వె న. 

వాండు భాస్కరుని పళ క. కాని యా 

బట్టు యాచన కుం బోవునాటికి బలరామన్న గారు - మిగులం 

వీదస్థిత్రిలో నుండరి, బట్టు మొగముం జూడంగనే యేమియు 

గోటవక “యిక కప్పు డేమిబహుమానమిచ్చి పంపంగలనా 22 
యని యోాచించుకొనుచుం మ ఆయన యోజన 

లతో బట్టునకుం బనియేమి? ఈ రీతిగా బద్యమును జదువ 

మొదలిడె డెను. 

వ కన గౌరనమా! య. శాంఫీర్యమా! భైత్యమా? 

సరసశ్రీ నయమా మాగ్దనూ? వినయమా* సత్య్యవ్రతాచారమా! 
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' వరవిద్వత్కంవు లెన్న నీకె తసరా? వర్ణి కురా! నిన్ను ల 

అనునంతకు బలరావు న్న గారు, దిగ్గున లేచి తన శిరో 

చేషనమును దీసి బటువేతులలోం బెక్తును. “ప వేకియగప పట్టాళ్ళి టె లు లు లు 
రామరాజు దొతయొక్క_ మదిని ల్ పాంచి సంతసించి. 

గ 
ఉత 4 శి ఈశ థి అటి ఖి ఇ ఇళ ఇళ శ (A) 

ల్ల రఫీ మోహావఫీమ! భాస్క-రునిబ[ లామా ! వదాన్న్మ ప్రభూ 

అని పూరిం చెను, 

కుడుములరామన యనునాతనిపై జెప్పినపద్నము 

క, నాటికి రాయనిచాదయు 

_ "నేట్రిక్తి నినుకొండసమనియోగ్యలలో 

మేటివదాన్యు(డ క్ 

కోటిమనోజాఖిరాదు! కుడుములరానూ ! | 

కుడుముల శాం యనునతనివై. జెప్పిసపద్యము 
ప. (యోభివృద్ధ్య వస్తు భూయా౭స్తు శే సర్వ 

వి్వపనకా స్యూవివిధచరిత ! 

సౌథాగ్య మస్తు కే సర్వసర్వంసహా ” 

MRE 

విభవాదెరస్తు . తే విశ్వవిక్రుతమహా 

వికరణసాహసవిహొతసునుణ ! న 

ప్రయాార్థావమా లలు వ 

_్రనీయానంకకీ ర్తి భక! ప. 
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hes 

అ లు ట్ టన మాం అట్ తు ప్రవే ఖు న్్ ఇ: శ 
పంక దుసహాహ సొ థా యగ 

ని [వసజలషల గానుకానళినిం గాంచునకంథు 

హాచ్సుగా చీనుల కిచ్చు నితంయ 

విహముద్నషిని6 గొంక వికించు నాతండు 
fs న | 

నాంపుగా సమదృష్టిం జూచు నికయు 

ఇలు తపక యొలమినేలస నతండు 

నన్నెమానెడు ఫాగ్యనంకతుం జితం 

ఆ 

ను పక కటుజద a మరకందను 
లు 

కకక 
లు ( 5 

ఉం 

కనకాంబరానళుళ్ గట్టు నితడు 

ఘూలియాతయ "1 సధ్దుణ శాలి యితండు 

జాని యాతంయు పరమసుజాని యితండు a 
జ 

తురగా. వెంకంరాజు 

ప్రౌఢకవిశా కాధుకీణుండయిన యీకవియొకనాండు 'తాళ్లూ 

రనుగ్రామమునకు. భోయె నంట. ఆరోజునే యొకకమ్మయిం. 

త్ర. వివాహము జరుగు చుండెనంట, ఈకోవి ననుబహుమానిం 
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పకవోదురా ఊత ధైర్యముతో నాయింటి "కీ. బ్ర న 

సాయింటియజవమూానునకుం 'దెల్సంగాం బనితొ ందరలత్రో విసిగి 

యున్న యాతడు త్వరష పడ్మ “యిప్వుడీకవులయేడువే నాకు: 

బట్టినది, చాలు వాలు వెళ్లు చెళ్లు” మని మె టా, అందు పై 

సీకవికి గోపము వచ్చి, అ ందిపద్యమునుం శెపె న్ 
నీ, సెండ్లిశేరంటాండ్రు పెను రహపచేద్య 

“ చాజాభజం! త్రీలు పప్పు శేడ స్ 

రాజబంధువులంత రంకుము ఎండలకేడ్వ 

బాజారు నెలందులు పసుఫు శే క్వ 

వచ్చిపోయెడువారు వక్క_లాకుల శేడ్వ 

గుగ్గి లె “పెం డ్లిగుజ్డ -మేడ్వః 

కటు. ఛత్యాలశై యేడ్వ 

బలుపురోహితు(శు "నేబులకు నేడ తె 

హారతితూాక్లల కాడుబిడ్డలుగేడ్య 

: క్య్రూవాం డ్రందణు గరాటి కేడ ద్వ 

అల్టుంయనాధయం చత్తమామలు "నేడ్వ 

ప న్స (గామగరణ మద్యా 

"పెష్టమగం డని "పెండ్రకూంతురు చేడ్వ. 

| ప్ల ల్లు చిన్న దటంచు. వెనిమి శేడ ట్ 

చాల్చుగా నిన్ని యేడ్నుల సా7ం బెండ్లి, 

సరస, క ల విరసముగను 

నజ్జైే కేరయ్యచే సె యీనాటి కహహ 

కమ్మముమన జన్మించి ఫ నునులం నవ్వీ 
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పుల కపి 

~ Sas am rE a ఎనుబోతు బధిని మ ఆభ ంబునలెనున్న మక 

(భ్రమరంబునకు మద(పా ప్రి లేదు 
అలాల 

బూరుగ్మనూ నంత పొడవుగాం జెరిగిన 

జొలంకకు ఖులన్భ త్తి నేయ లేదు 

నుసిజొగు క కన్తూరిమ సూ మదీపించినం 
0p 

బరిమ నందఫౌభాగ్య' మదు 

దవుటియాప్పును కండచ చక్కె_రనలె నున్న 

ననుభవహర్ష మ్ము నంద నీదు 

ఒక్ళాధనలాోఖి వొరవ'లెనున్న6 గాని 

యక్తిషరులక్రు నం జేమి యాస లేదు 
మేమే లెట్లి మహి మ నిర్మించినాండు 

పుల్ల కవి జలు గ గ పికానల్ల భుండు. 

కోతి తౌ సభయందు( గూర్చుండ "నేర్చు ఇస 

కవిసి యొక్కొాక్యనిం గజచులాని ay 

శ్వానంబు చేవరబోనంబు నెలుంగానే! 

ఇితీచివేగంజె భకీంచుం గాని 
గాడిద యిం తేని జ్ఞానంబు నె ఇటులసనే ? 

మొగమె త్తి యూారక మొుగులగాని! 

సింబో తిది తులసీ చెట్టని యెఅులసనే 

చెలరేగి చ. రాడు గాల. జేయులాని!. 

యెంత యెవరికి (ప్రాప్త పంజూ యంతె కాని 

యెక్కు_ వై నగుణం బం ల చెట్టు నలు! పే 

మేలు మేలిట్టి మహిమ లక్మి నాయ 

_వుల్లకవి జీలం నోపికావల్ల భుండు, 
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మోా-చ ర్త వెంక న్న 

వెంకన్న దత్తప్ప ఏరిరు రువ్ఫురు నన్న దమ్ములు. చెలులు 

కవులు. నియోగి బ్రాహ్మణులు. పరి నివాసగ్రామము నెల్లూరు 

మండలములోని “తెట్టు” అనుగ్రామము. 

ఒకనాం డొక వె యాకరణుండు 'వెలుగోటివిద్వత్కు.మార 
కృష్టయాచభూపితిం దర్శింపంగా నారాజు_“మిారు తెలుగు 

కవనమల్ల గలరా?ి”యని యాపండితుని పశ్నించెనంట. అందు 

లకు వ్యాకరణపండేతుం “డయ్యా నేను శబ్దశా(స్ర్రమునం ట్ర వ్ 

ణతగలవాండను, సంస్కృతమున నించుకకవన ధాటియుంగ లదు 

గాని యాంధ్ర మున నాకుంబరిచయము లేిదనెనంట. ఆరాజున 

కాంధ్ర మున ae ప్రజ్ఞయు నధికాభినూనమును గలదంట.. 

త. నాపరిడితుని పాండిత్యమును గణింపక యాచభూాపని 

“తెలుగబుంగ(డు సంస్కృృతంపు "తన్నే వెజుంగు౯” అనినట్లు 

"తెనులస తెలియని సీసంస్కృృత 'మెందుకుపా”మ్మని నిరాదరించె 

నంట! పాప మాపండితుం 'జేవిచేయుటకుందోంపక అప్సు డీవెం. 

 కనకవిని దర్శించి తనకులోలిగిన యవయానమునుడెలుప నా 

యవమానము తనకు జరిగినట్లు భా వించి వెంటనే రాజసముఖి 

మునకు బయలు దేటుచు ఆరాజు చేతనే. మోకు నూటపదా 

ర్లీప్పిం చెద రండియని ప ప్రతిజ్ఞం ce సెనంట, _ వ్యాకరణషండితుని 

. "వెంటలౌట్టుకొని "వంకన వలను బోయి. 

౯జెలుంగసకవులువచ్చినారని 3 'తెలియండేసె , “దయచేయవల 
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లిన” దని యాహ్యనము వచ్చెను. రాజు నెంకనయిచి మాచే 
గామ దున జాతకము మాది. తెట్టు" అని చ చెప్పెను. అప్పుడు 

కూతు తట్లనాః యని యించుక నిర ర్లత్యుభా వమును సూచిం 

పగ నీక్షవి, మహారాజా! తెట్టన నంత చులకనగా జూడకు-డు, 

ఉ. తెట్టు కనూరకృష్త జగతీవరనందన ! రాజ్యలమికిక్- 

బట్టు; గరాంగనామణికిం బాపటబు టు రిప్రూరశాళిఇ్లా 

కట్టు) సముజ్ఞ్యలద్ధ్భృతికి గట్టు; బుధాళికి వేల్పుంజెట్టు? వా 

గిట్టల కున్కిపట్టును మదీయని వాసము యాచభూపతీ ! 

అని యాశువుగా పద్యముం జదున రాజు సంతేసించి 

అయ్యా ! తము కనున 

క, నాపేరు వేంకనందురు 

భూపాలక మకుట నీలపుంజమిళిందో 

ర్దీపితపొదాంబుజకరు 

కకాపఠ ! ఇలుగోటియా కాచనరశాశేం డ్రా ! | 

అని మరలనాశువుగా జవాబు నొసంగ. త్ రా జచ్చెరు 

wen అయ్యా! తవు రాశువుగా గంట శన్నిపద్యములు చెప్పం 

గలరని యడుగంగా గంటకు నూజుసమస్యల నాఘనవుగాంబూరిం 

పలలనని కవి ప్రజ్ఞబలిశె నంట, ఆసమయమున ఆశ్టానకవు 

. లచే. నియ్యంబడి యాకవిచేం ' బూరింపంబడిన సమన్యలు వాల 

శలవు, ఇందు రసో త్తరములుమాత్ర, ముదాహరింపంబడును.. ఈ 

సమస్యలను ప్ర ప్రభువే 'యొనంగౌననువాయకయుం గలదు. 
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స_ద్భఢస త్త పంబునంజీమతు మెం దరాదిగ్షంతులల్లాంశ౫ న్, A= 

మ. సడ్డులీశో ర్వి చలింప నిద్హరనరుల్. శంకింప “జేరీనికా 

యథమ'త్కొారత నిద్ర లేచి దశకంతామ గ్ర స్రవిద్వత్పనీ 
wh రిక nf ల్ y= సప | గ a అపర మె, 

నృథనోదర్యుంయ లేచి ఈ వ్యవ మయొనర్చె న్నా కాంకేస్ట మై 

దృథసత్గంబునల జీవ తుమ్మెం గదరా దిగ్టంకతు లల్లాడలక , 

సమస్య: —_ుక్రానికి నైదుకాల్లు కోడికివలెనే.. 
క, మజాకుం చాన్పుడాం గొని 

వ 

కా ప ప బూనినము బొడ్డును (బ్రహ్మాండప జాం బూనినముద్దుం 

గజడ | విను, నన్నెలు గుహు ఆ 
సజ్రానికి వైద్యుకాళ్లు కోడికి నలెచే, 

సమస్య:___క న్నులలోం జన్ను లమ గాంతామణికి౯ా, 

క స్నాన ముపషుకంబులు గి గన 

_చెన్నలరల చె _్రవారిచిన్నది రారా 

” బన్నుగ అొమ్మునం గల వల. 
: వలల ల న. లమళలెం గాంశౌనుణికికా కా 

వ్యవ లిద్దజు. శ్రీకామభకు స్ట 

రానణుని సంహరిం-చియు రాజ్యమునకు. 

నంగననుగూడి. 'యభిషి కండె 'వెలుంన 
హోర తిచ్చికి (తేమతో ; హరునిముద్దు 
భార్యలిద్దజు శీ, శ్రీ రామభ ద్రునకున ను. 
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స;._--తలలొక్కేపది నాల్చుకానయబడియె౯ దద్దారివతుంబునకా. 
మ. లలిత కారులసమారు సుణు శ్రఖుని. చాలాలించి చన్నిచ్చుచో 2 

గ కలగ్న(గ్రహంత్న దీ ప్తకలి కాగాంఫీర క హౌమా ంచితో 

జ్ఞ పలరక్న(ప్రతిబింబితాననములక్ా శంభుండు వితీంపలాం 

దలలా క్కే_ంబదినాల్టుకానంబడియెక దద్దారీవక్షంటునకా, 

సమస్య:---గుత్తంపుతా పుతారవికకుట్టుపటుక్కు_శపీడెసీంతికికా 

డూ, అ అ_త్రతయజి_క్రజాండు విరహాంగనల ల న్షనలింప నిషువి " 

లి భనుర్దుణంబు మెఅజయిం-చి నిశాతవినూతేన(ప్రనూ 

నో త్రము బాణప _ఢ్కి పదయుగ్మమడాొటునం దాయకనేసినకా 

గ సు పుతాపుతౌారవికకుట్టుపటుక్కు_న వీడే నింతికికా. 

ప వ్రభువుగారు వమురల _నాసమస్యనే యింకోక్ర రికినాయి 

రింపు వనంగా, 

ఊ. ఇ క్రటి రమ్మురమ్మనుచు నిం ప్రుగం గొల్లలు తన్ను విల్యలో? 

_ దత్తరపాటున న్లదిసి తాండవకృష్ణుయ సుందరాంగిందా 

'మెత్తనిప్రూలపాన్సునను మెచ్చికవుంగిటం జేర్చినంత చ్చ 

గు _త్హంపుతొఫుతారవిక కుట్టుపటుక్కు.న వీడెనింతికికొ. 

సః_ల్తినశేశి వింబయుగ గ్రముదయిం చెదినొంతమునం ందుంద, దిశల స్ట్ 

చ ఇన'స మ తేజ ! మోొరు నెలవిచ్చినఫీ కము. హేమరత్నసం స 

జననము "మేర్యుప్రస్టరము జక్క లగందీర్చితిం బక్షుమర్యె నే 

ర్నన సురకోటుల న్దిశలం బెల్పుగ 'శ్రాయాచు రా యసేంటీకా. క స్ 

యిన శేశిబింబ బ యుగ్మమునయిం చే దినాంతమునందు దద్జిశేకా. ం. 
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సమస్య :___మా ర్రాండుండపరా ది 6) గగుంకె నదిగో మధ్యాహ్న 

హ్ జ్జ 

'ా రిక్ జెంద మిముకొ జయించులద ! స es కైత్యశా 
క్యార్రాండుం. డపరా (ది (సంక నదిగో మన్యవ ఇ కౌలంబున క్రా, 

సమన్య:.__మాతుమెలనుం! జె! యటంచు సుందరి పలిశెళ్లా, 
క ఖ్యాతిగలరా మచం[ద్రుండు 

చేశోచోదంబుతో డం జెలలసదు ఇంతో 

(ర్రతిగ నిటుజనుటెంచును 

చూతుమె ! లవుండా యటంచు. సుందరీపలి ఇకా, 

సమన్య!__అక్కా_! రమ్మనుచు మగడు నాలిం బిలిచెకా... 
కర్ర రక్కొసివలె "నే పొద్దును (= 

నుక్కు.చుం దిరిగైదను' కాలి మెట్టున నినుక్రా 

నప క మానను దసీనీ 

యక్కా! రమ్మునుచు. ముగు * నొలిం బిలిచెకా S 

నమన్య:_-కప్పకు, సంషంగినూనె కావలె వింశ. 
కు ఇ ఇప్పురమే లెడు. పార్థివం. rs 

Ee ' న. నీతావు అప నిదినో. యార్యా 

తెప్పున నంగడికేలు పులు en a 

కప్పకు. సంపంగినూనా. 'కావలెవిం యే. : 



న TT 

సమన్య:_-రాశా తమ్ముండ రార యన్న యనె నారాజా స్వ 

ప్రాణెశ్వరుకా 1 

శా. గారా బల్లుండు నర్దునుండు శ్వకు రాగారంబునం దుంతలా 

నీరేజాస్య సుభద్ర వచ్చి యతని న్వీకీంచి సెన్నిస్తన 

న్నారక జొచ్చిన సత్య పట్టుకొని యింపారంగ నయ్యర్థునుక్ 

రారా తమ్ముండ ! "గాత యన్న”యనె నారాజాస్యళప్రాతేశ్వరుకా న్ 

సవస్వ:___రామాయణార్లము వచ్చునట్లు ; $ ర్భము వచ్చునట్లు 
తోంచునడంగు పండియునుదోందున డంగుమెజలుంగువాడ్చ్పునకాం 

ర తోయకపట్టి తై మ్మనుచు6 దొయ్యలి వేడిన ఇంట నంటి చేం 

జాచుచు మెల్ల మెల్ల గను జాడల -జూడల నాశ లాశలకా 

నాచుకవచ్చు రామఠఘునాయకుముందర మాయ లేడి తౌం 

దోంచునడంగువెండియును దోంచునడంగు మెఠుంగుచాడ్సునకా 

_  (వెండియు నాసమస్యనే రామాయణాక్థము. వచ్చున శ్రే: 

పూరించుమనంగాం గవి యిట్లు పూరించెను 

ఉ, పీంచమడంచి రాఘవకషిప్రవరాదులు వాల్మగంటి మ 
"న్నీందంగ మిన్నుమన్ను దిశ లెబ్బటి వచ్చటం గాలలారవికా 
అచు శరాన్ని కీలల జగంబులు ఘూర్చిల నింద్రజిత్తు ఆ 

దోంచు నడంగ చెండియును దోచు నడంగు Se 

మరల దానినే కాను కార్థమవచ్ళున్లట్ల నెప్టునునంగాల 

చెప్పినది. 

స్ట జ పూచినమాటప టం దలపోయల లేక 'మనోభవుండు. (పే. 

లేద నణాలునాలుం 'దనులెషలనారృక. చూడలగా మనం 
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] చల గ లేనియట్టి త్రి పురారి పురస్థలి కారీ నారియె 
యా 

చు నదంస చెండియును తన ంగు మెబుంగుళాడ డ్పునకొ 

భి 

క్ష్ గ 

సమస్య:...ఫభామాకుచమండలంబు భ్ గంతకు ౪ 

UR కొ! ానురుంలటె జంగము Ms 

(ైసేమంబున బూతియబూనసి (దీయనులర గా 

“కామిని గొంగెట6 చేర్చిన 

ఛానూకూదమండలంబు భ భుస్మంబాయెకా, 

స మస్య:-_-కుటిలాలకయడవుకన్ను కుడికన్నా మెక i 

క నిటలమున -నీవు దాల్చిన 

సటుతేరక స్తూరిరేఖ బహుగతిర తిచే 

నటునిటుజారి నవెమటకు6 

గుటిలాలక' ! యెడమకన్ను కుడికన్నా యొక్, 

4 సమస్య: శామినికుచమధ్య మందు xX రుడుం జ జాడే, 

కః చేముంతిచి చెట్టుపాంకను 

భామామణ్, నిదుర వోవంబయ్యెదజారక్- 

రోమానలి. పొమోయని | 

నామన! కుచముః కుధ్యమందు. గరుడుం జా డాడే౯్ 

mae న్య డుదయపర్వత మెళ్ళెకా, క 

కు ఈకతిం గాఫులం బిలువుయి.. 

ర రాతిర్మిపానైల్ల, జాత శాయెను వు 

న క బాత్తురముగం. బోగేయింతేము EU త 

ee పాత్రేరలో. నూర్యుం డుదః యహ పర్వత. మెక్కెా 



ప థమతరంగము 79 
(WU 

సమన్య:---బడ బానలప మందం బచ్చిక “ముల సకం 

క, పడంతిరొ ! నవమేఘంబులు 

విడింబడి జడిముసురుంబట్టి విలయపువానల్ 

కడుంగొట్టి క కది మం నోడలు 

బడ బానలపజృ_మోంద. అ ములిచెక౯. 

పం నాలో హారము నితంబిని! నీకెవం డివ్చైంజెప్ప వే. 

తౌవిటుల. బూబొదరిండ్లనుగూడీ వారిచే i 

ప.లెన్నొ కొని కోమలి ఇారిణివైతి నందులో A గోర్రినభూ 

పాఠము లుల్ల సల్ల యగ మహీ ప్రవరుల్ నినుతింపC బచ్చలా 

భారము లేనిహారము నితంబిని ! నీశవం డిచ్చెం జెప్పవే. 

శ 
ఊొం 

న మన్య:.నాటు న్నుప్పదియాజు కన్ను లమరె క రుద్రాణి 

వతుంబునక . 

భా, రారమ్మంచుం గుమారు నంకముపయికొరంజిల్ల (గా నుంచి వి 

స్తారోడ్యద్భ నన _క్ల్రిపంచకముతో కంభుందుం 'దత్కాంకయుకా 

ఆరూథిన్ట న నపంచరత్న పతకం చాలోకన స్టేయలణా 

నూజు న్యూప్పదియాణుక న్ను లనులెక్ ర్రాణీన. క్ష,ంబునకా, 

సమునసం" ౫నుకిబా యు, Ts ఇ క మ ప్రకరం గ టు చెట్టకుము తన్వి! ఫాలభాగం 

బున౯. | అ 

ప పట -సీంటిలేయి ఖినుమో పంతం రాహు వే 

శంకాతంకము లేక పోడళకళసంపూూర్మ. చీణాంకనిం స 

బొంకం బాళ్చెడ నంచు. బర్కెను తేగం. బొంచుండి. గే. వింటి నీ 

వింకం గస్తురిబొట్టుం 'బెట్టకుము. కనీ! ఫాలభాగంబునకా. ఫీ 
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సమస్య:.____వస్తాకాలమువచ్నై మ గ్రష్మమువలె నె చె ప్రళశాఖిమాసం 

మునక 

కా శా. హర్ష ంజిట్లగు ? క కృష్ణ బేవుం డిటకై యహన్హైక్షీ ! రాంశాయె సా 

మర్ధా హంకృృతిం జం(ద్రుం జీచుతరీ ఫేమ చ్వేవ.సా మో(గదు 

న! హోిరనికారమాతనవచూత వార బా ణావశీ 

షా కాలు వచ్చె (గ్రీమ్మమువలెక్ వై న శొక క తన నక. 

ననున్య:._ వక్త )౦బుల్పది కన్ను ల "ల దు కరము ల్వక్షి పలా 

వేయగుకా, 

వా, ఊకార ప్రాసము కస్ట మౌాననుచు మో నిం తేసివారాడలగా 

చాకాసంబది సక్యవీశ్వేషలతోగిన ర్వ లామినే6 జే "స్పదకా 

_ దిక్తారాతికియం చార్వతీశ్వరులకుకా దిగ్మప్రభారాశికికా 

వ _క్ల్రంబు ల్పదె కన్ను లెదు కరము ల్వర్ది పలా వేయగుకా. 

సమస్య:-___మరుండు దొనంజూపె యముడు ' కింకరులంజూపె, 

గీ, భరతకులవీఠరుం 'జెనట్టి పాండురాజు 

మా(ద్రిశు దృష్టింబజిపిన మగువ 'యంత 
ఎ. అక్ర" 

వలదు వలదని వారింప వాంఛలదియ 

_ మరుడు దొనజూాపి యముండు కింకతలం జూపి, ' 

నమ మస్య:._చందురులో సిటి నేల చంగలిమేసె౯ 
' క క్ల ందర్చహరుండు నరుండును. 

పందికినై -ఫోరిపోరి పరిపరిగతులకా 

Gop డెవనారుని' శీర్ష పుం. ల 

= జందురులో, నిజ్హి సేందంగలి మేనకా... 



ప్రథమతరంగము ఖే 

సమస్య:--ఉ తరమున భానువింబ ముదయం బెాయక౯, 

క అక్తుగం దూరుప్ర్పుంబడమరం 
rn] | 

జొ కరువు బొఖించి నిదుర జేండితి నారా 
ల! 

చిత్తరువు (వాయంబోనలె 
అజాత 

ను తరమున జ్రానువింబ ముసయం బాయొకొ. 

ణి 
సమస్వ:.__.కప్పను జొడంగం బాము గడగడ వడక. 

క్ష = కుప్పలకానలి గయ 

t న్ 

జెప్పులు కజ్జయును6 బూని వభ ము గాంగ 
oy 

జప్పుడు6జయుచు జనువెం 

_ కప్పను జూడంగం వాము గడగడవడం కక్. 

సమన్య:__ రామాయణార్థము వచన. థు 

నినునినునిన్ను నిన్ను మజినిన్ను నునిన్ను నునిన్ను నిన్ను నుక, 
న, ఆనిలజ! జూంబనంత ! కమలా స తనూభన |! వాయుఫు త్ర! మో 

పనస! సుషేణ! నీల! నల! భానుసలుండగ రాఘ జేంద్రుం డ 
డనుజపురంబువే గెలువ చైత్యులంజంపల వేగరమ్మ నెక్ 

స క 

90] 

నిను నిను నిన్ను నన్ను నుణీనిన్ను ను ని న్నను! నిన్ను నిన్ను నుకా. 

(౮ 
: ణీ సమన్య:_-భార తార్థము. వచ్చునట్లు. 

చ 

: అనభుసురాపగాకనయ ! | యక్క_తనూజ ! విచ్చి క్రహ్యీనం | 

వన గురుప్యుత్ర ! (దోణ! కృప! నాగపుకీశ్వర ! దుస్పనే నేన! 8 . 

మ్మనుమె రాజసూయము యమాత్మజు6 ట్వేజ న్ త్ర 
నిను నిను నిన్ను నిన్ను oo నిన్నును నిన్ను నిన్ను నుక 
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ఆనమన్యనే:.._భాగ వతార్థము వచ్చునట్లు పూరించినవసముు 

చ. అనఘైసులేశ ! వాయుసఖ! అర్యమనంపన! రాక్ష నేయ ప! యో 

వననిధివాథ! గంధవనా! వై (శ్రవణా! నిటలాక్షు! తౌను ర 

మ్మానుమని చెప్పె మాధన్లుండు చూరుని పెండేకి మిమ్మునందటేక 

నిను నిను నిన్ను నిన్ను మజీనిన్నును నిన్నును నిన్ను నిన్నునుక్ 

నమన్య:....పసిండిన కాకుతీ.౧కునుబర్వత ముల్యికసించిన వ్వంగ౯ 
op > 

చ. పోసువక పల్ల వాళిందిని వేడ్క బికంబులుమోళలయలూా వసం 

కసమయహీమ కారకుడు తద్దయు వేడుకభూవణంబులకా 

జస ననలక్ష్మిం గూర్చుకొని' భాసిలు సంపగి పువ్వు పేరి మే 
కరా కంల అకక రు ద్విక సించి నవ్వలక్-. 

se తమకలుగులోని కేనుంగు సీడ్వెకా. 

శ. ఇలలో నిన్దజిరా జులు 

Mors జవరంగమాడి మాపటిజేళకా 

జల మె త్తి కట్ట మజ-చిన 

న్లుకలా. ఆ తమకలులసలోని శ్రనులస మా 

నమన్యం--మానామీకి.. గుచములారు మోానశరీ రా! 

క నూనశరుండు నారసమునం 5 
. సుమకందుక మాల? బొఫలించె ననం 

వ EE ము. Fey మానక... 



నథమతరంగము .. ౭ 
ww | 

నమన్ను;__.రంజాగమనంబు6 చయ ర వమ్యుంబ యగు 
సతీ, 

క స మున న 

యంవతజవానాను( wee 

ఖో 
గ్ . Ce ar 4 1 

ఈం శాననునంబు:ం జయ రమ్వ్నంబ యగు. 
కల్ 

సమన్య:--..కమ్మలు మోకాళ్లు తాంకి ఘలుఘల్తు మనియె౯ 

హ్ కొమ్మను మపనుం డప్పుడు జ 

వము శ్రి నీలోత్చలముల వడి "సేయం 

నామ్మసిణి ఉచెరాము వం-చిన6 

గమ్మలు నసూకాభు దాకి భులుఘలుమనియెకా 
శ భాగ 

న కా నొళకచేిిం డంత నెత్తురుగా అలా. 

. పపించి సెలులపదూణిన 

నవ్వును రి న్, వని యెొడమకాలు శునకము కాజ చకా 

క్ అ గార పునడివీథిని 

న్మిగహాముగ భొమ్మరాకు ్స్పగం నాడక్ 

విగ్రహము ఖెర్థమఆచిన 

ను గ్రీవునియెడమ కాలు. శునకము. కజుచెళా,. 



సమస స్య :---దుగ్ధపయోధిమధ గాన దుమ్ములు లేగ. న చేమి 

వోద్యోమో! 

అ న్న ఫున రు డీశ్వరుండు చిచ్చజక౦ంటను బంనబొణునిం 

నగు నంచు విని తామర సేక్షణుమా9ల నున్న మూ 

ముగ్గ ప్ప లచ్చి మాదుకొ స మాసానగంధము పిండిపిండియై 

వ యోధథి మధ్యమున దుమ్ములు లేగె నజేమి చో ద్య మో 4 

కనున. డోర గర్భమందు పులి కందుల్వునై నుగ్రా 
క తు 

సా, గ. దోర్ట్రీవాంతతపోదయా ! ! గుణనిధీ ( తేజస్వి! పాపాటపి 

_చజ్చ్రామ్మానలుం _దేసకశ్యపున కుద్యద్దర్వుంజె యాగభ్ళు 

గ్గనీ క సుతు లుద్భృవించిరి బిడొజూవల్లి వీకీంచికే 

on హోగ్ట్రీ జవను గర్భమందు? బులికందుల్ ప్లై న కృతిక... 

సమస్య:_మతిలేని. నరుండు ౩ మిగుల ౨ మన్నన నొందు౯. 

te జ పీత మాచరించువారికి ri 

imag మునరించుచును ట్ పచమ? చు 



a అ షు లో bral | ee! p జ 

te Epi er యా ను సు 
ల్ శ: EY 

అటే ల మో F నా హో న ల న. 

సవితి వరా సస్రుందపం మొనల మనసున న్ 
i 

సమస. 
ల్గొ 
శ 

అంక ట్రవ్మానాశి 3 కార్లుకుపుత్రాల్ . 

(లో 

మే డు మా! 9 అరల ళు డును ye 

ష్స్ 
సే 

ముద అన. నీయందు యది సు 
యెష స్య 

న nn ఈ? (ఛం 
ను TEND సాది గను 

నా నే 

(న న వావ్ షార్ a 

ఈరితి సమస్యల సెచ్చియిప్బ తుద కమియుం ద పక 
2 

J ళ్ జో శ త 

ఇ్రిణుక రాదు కొటుక రాదు, నజుకరాద్యు పెటుక రాదు అను 

వ 

అని పూరించెను. సమన్యలు పూ _ర్థియన పిమ్మట. 

“పూ యను నతేరముత్తోో ద చ్ రంభించి, “మో” యను నుర 
/ అటో అ వు శ? . శే త్ర 7 

ముతో ముగించాచు నే క్ కొన్ని క వ ందపద్యములు ధ్ర రాయ 

స్రవముగా రచిం పుండని రాజా గోర తతి తణ మే పెంకనకవి 

యారీతి నొక కఫతకమే రచించనంట, “కాని. చ్రస్తుత “మొక 

వాలుగససమా త మే ప చురింప నోచితిమి. 
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మోది హంత కందములు 

శ క, షాతీరిమాదగం జెప్పెద 

నీశమణమున€ గందపద్యనిభ హాము సరుసక్ ' 

హక్ పద వయతో నుట 

నాతుసహర! చామ! మోశ్న నా మూద్యమా, 

క్ల ప. డా9జ'న్య్యాం బరయుశ 

రా (ఆతేవర్ణ స్తు తౌమరస్నర రసీజా 

తే డుడ్యాగారపరి 
& లా 

(వావ! రామ! మోతు రామాధ్యుమూ, 
న్న 

Ef వణ్ళిభు నాంభస్సంభవ 

రాణ్మానికనూక్నరక్న అ జన్మకుటో 
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నీగుదు శత్రమక్క_” యనుదు నిలలో వనితల్ 

చృళెము దాుం బమయోన్సుల 
లు! ష్ 

కాగ భవత ౩ ర్రికాంత రాయనిబాఖా ! 

కీ వంగర గఖ్రపాద్భస్ట్రి గంగాభచానికి 

ల. లేమంత్రియొసలొ 

పార మొయంలా నక్న్షయంబిసనటుూ 
f గ "ఖని, 

మారం: స డర మేమరం( త్రి కాసా 

మానంబు? పొగ మేమంతి రుస 

మాసంబు కౌకటు వేసి పడారంబు 
లు లు 

మహిమ నరి శేమం(తి యొసలొ 
థి 

ఆతం సంపవరీకవరా న్వయుండు 

దుర టుండు నసిష్టుగోతో 9ద్భవుండు 
షం శ జ 

శ తుమభనుండు వినుకొండోళాసనుండు 

ఛన్వ్నభఠితుండు రాయని భాస్క-రుండు. 
క్స్ ' 

త భాస్క_రుండు 

రామలింగభాస్క_రు(డు రాయనిభాన్మ_రునకు వును. 

మండు. -ఈనిషయము ఈ క్రిందిపద్యమువీలనం జేలుచున్నది. 



3s wea స చాతతో నరుల తొారచి మ్య ము€ "జెలి? 
ణి a) య 

యుప్పింప చేర్పుల చా నీయ య నేర్చు 

en 

'దలియ"నేర్చును మూఢ. స. 

భట్ట ట్సం ఫాస్ట్రఘుఠట్ట్రవ్నా 0 

చదునం గా విన నేర్చు జదున "నేర్చు 

నూను నుషాధిపురై న మాననాధీకుల 

మెప్పింప శేర్చుం దా' మెచ్చ "నేర్చు. 

గాత కవి భట్టు మంథత్రియాం దానె యగుచు 

మంతు కెక్కె_ను ధారుణీమండలమున 

సత సహృదయుండు వినుకొండకాస నుండు 

భాను బేజుండు ఢఈాయన  భాస్క-రుండు. 

Co 

స్మ నీదేవదే వుండు నిజభ క్షరతాప 

రయణుం డాదెనా రాయలు ండు 

నీతాత జగదేక దాత రొయనమం త్రి 

ఛాస్కూరాన్వయుండైన ఫాస్కరుండు 

నీళంగడి వితరణ ఖ్యాతిని గలియుగ 

కర్టుండు. "రామలి గ ప్రధాని 

వ నీతల్లి. పతిహితనీతి నరుంభతీ 

ఫ్ర జేవితో స _్రతివచ్చు. తిరునులాంబ 

తనర 'చెలసీ తి వత్యంతవినయవిభవ 
స గురుత వై శ్వేర్యమహనీయగుణగణాథ్య 

సకసవ్యాదయుండ! ల. 

భన వ్యభరతుండ! రాయనభాస్క. కండ 



ద్వొతీయత రంగము శ్రిక్రి: 

vn . వగ గల్లి యర్తి కీయని 

"పె కపట తు శీల ముఠిచ మూతిని మోసల్ 

మెనగగారుగం డశాయె మంగలి 

రగ డొందగం గీ ర్రికాంత రాయనివావా ! 

క. మాణలాలుబంటినీటిఃి 

నీగుదు శఠమక్కొ_” యనుచు నిలలో ననితల్ 

శేగమ దాలు బమయోధ్గుల 
న అభా చ జ్ . ॥ 
వకొగ భవత్ ౩ ర్ కాం రాయనిబాఖా | 

f శ రంగత్నపాద్నపషి గంగాభవానికి త్యెబ్బపాద్భస్ట్రై గం భు | వ్ 

మణికంక:ంంబు లేమం త్రియొసల 

ఫెమ్ష్లాత్ర మొయలగా నక్షయంబగనటు 
య శ sh 

మవూరాందచు. డోర మేమం(త్రి క్ర్రాాస 

పగ వేండినంతలో జగతి పె నరికి 
ఫి 

మానంబు( ప్రాణ నేమం తి యుసలొ. 

మోసంబు శొకట్టు వేసీ పదారంబు 

మహిమే నరి శ్రేమంతి రమొసల థి 

అతంయు న నంపవరీకవరా న్వయుండు 

దుర్భటుండ ఫం నసిష్ట గోతో రిద్భ వుండు 

శ తునుభనుండు వినుకొండళాసనుండు 

భన్వభరతుండు రాయని భాస్క_రుండు. 

రామలింగ ప. 

రామలింగభాస్క_రుండు రాయనిభాన్క_రునకు మను. 

మయ, _ఈవిషయము ఈ క్రి (క్రిందిపద్యమువీలనం జేలుచున్న ది.. 



'ఫ్రీత్తీ చాటుపద్యర త్నాక రము 

శామలింగభాన్క_రుండు పిన్న వయసున, విద్యాభ్యాసముం జేయు 
చుండంగ్యా నొకబర్టు వచ్చి, నై స. విను 

నట్టుగా. 

ళ్ శరాయనిభాస్క-రుతో చ్చే 

"పోయం జామి కీ రికాంతం 4... 

అనెనంట! వెంటనే రామలింగభాన్క_రుఃడు తనకరమున 
నున్న మణికంకణమును దీసిబట్టుకొనంగ__“పోదెల__ అనె 

నట! అది విని యచ్చట మజీయొకండు “మ జేదీ*_ అనెనంట! 

అపు. జాబట్టుకవి పద్యము నిట్లు పూర్తిచేసె నంట. 

కు చతురో 

పాయుండుప రామలింగ భాస్కరుం చేశెకా. 

న ఏీమంత్రిసత్కీ-రి రి పీమ నేతుపర్యంత 

' మవనిమండలము ముత్యాలశాల 

వహ. యేపాిద్దుదూచిన 
_ సంగీతసాహిత్యసరసనోప్టి షి 

సమం త్రియిలుచేలు పిందుశేఖానాళి 

 చాడేక్వకీమహాకేంభుళ క్రి క్రై 

వీమంత్రిఫొందర్య మిందీవరెతుల “ | 

mw _వాలారంజూఫుల వలప్పుముద్డు '. ర 

ఆ డం వారైనా ధనం] కబ్టిభ భః నః 



దింతియత రంగము. 
లగ. 

సే వీలిసపతికార్య మోజేర్చనేరని. 

పట్టుగుడుపుకుంబారు పత్తె మేల 

పత్రమర్మ భేవనోపాయ. మెటుంగని 

సందగోవుకు( చారుప త్తె మేలో 

తను సమ్మియుం ండిన దొాత్నణ్య మెఅులని 

షా పొత్ఫునకుం చారుప త్రై మేల! 

భటకి నియాచక బంధుల క్రీయని 

పరనులో భికిం చారుపత్తె మేలి 

అజ్టివానిం గృపాద్భస్థ్రి నరయం గానె 

మిండయా నార! భువియందు దండిగాను 

బాొలికాజననుత పంచదబాణారూప!. 

భాన్క_రునిరామలింగన్న భాస్క_రేంద ! 

పీ అతిధికోటికి నిట నవ్భతొన్న'స్మ త్రంబు ' 
. అంబిటీస కంబు అలలు 

క్లో ర్మకాలములం చాన్కాలస్మక్రేంబులు 

చల్ల ల్లస్మక్ర ము ధ్యాతి కెల్ల వేళ 

నంక్యగృవామున రామానుజస్యత్రంబు. 

నూ'నెస్మత్రము శిరస్నానములకుల 

చౌరచొలురకు చేర్పున పాలస్మత్రంబు. 

_ కౌమస్మక్రము విట్రామఖులకు 

గట్టడులు చేసె వినుకొండప పట్టణమున 
a నింహాసనావీను( నిరాఢి 

పర్తి. ర్వ చార్యిడూప గాఢాంధకారం... 

భోక్కదయడు Pn 



06 కాళటుపస ద్యర కా 

కోటనసింగ “రాజు 

అని ముప్పదియిద్ద బుమంత్రులను దెల్పు నీసమాలి | 

me సింగరా శేతే. గజించిన 

జ re బుట్టిన 

_గరిణీకవె యు_త్రమంబు కఠ మప. 

. బురుహిర్థ పరుడు గావల 

శిర్ర సెత్తిన ఫలము కోటసింగమవర్యా 

Ey గడుసరిలేభియర్భ మది కన్న ప్ర
దొంగలబందిపోట్లకం 

| బుడమిని వాఠకాంతిలకు భూప తికిం జను
 కోటసింగ! సీ 

పడని సినయర్థ మార్తులకు బాంధవక
ోటికి యాచకాళికిక-. షు 

గుడులకు సకశారాహా గూపఠీటాకవ
న న 

సాహిణిమాకుండు.. 

న ఉకానియె టం. చనులసరోమాయ ఇం | Jo 

స బారూఢీ హూహిణీ: హారకరత్రి.. ప. 
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శ. షంకులనున యురి సీసా 

పుంతులమన ములను బుద్ధిమంతుల మడిలో? 

జి ?ంతింపన్ని బదు శటిక?” 

సంకతసత్సీ. ర్రివోం! సొహీణీమారా! 

కొట్రరయెజ్డమం త్రి తి 

ఈకనింగరించి మంత్రుల ,సమాలిక యిట్లుశెప్పుచున్నది 

వీ. “తసదుమాస సముదీసి శాకష్టుగానుంచి, 

కొళ్డరె్థం నో వ్ శా సం త 

ఈతనిగుజించిన వేజూక చాటువు 

“ఊం వీనులు సంత సిల్లు నిను విన్న € గనుంగవ వాడిడేరు నీ 

_ _మానితమ్వూర్హిం గన్న నిను మంత్రిశిభా మణి యన్ననాలుకం. 

డేనియ లొల్బు_ నీవొసయు దివ్యవిభూప.? చందనాదులకా 
 మేనును నానీకేందియము స కొఠర యెజిరీనిదీ! 
MU న | 

'పెమ్మసింగ రాజు 

వ ఈత డును ముప్పదియిద్దణు మంర్రులలోనివాండె. ఇందు 

స... పె ది నీసచరణమే సాత్యుము 

న్సీ, లుం జాట్టమటంచుం బల్క6గాధనమిచ్చి 

వేప చుం 'చెమ్మయసింగరాకా, 3,2 

ఈమం, ఇత్రినిగజించిన వాటుప పద్యములునీతిబోధకములు. 

అవిశతకముగా ర రచియింపంబడెనేమో కాని శ్యాం మాత్రమే 

దొరకినవి.. . 



8 

&. "పెట్టక! ర్రీరాదు వలపింపక యింతికి నింపురాదు తొ 

దిట్టకవాదురాదెడ ెదిర్చినవై రుల 'సంగరమ్
మునక 

గొట్ట క్షకీరురాదు క్రాడుకొక్యా.6శు లేక ఫలంబు లేదయా: 

పట్టపురాజాకైన నిది పద్దతి “పెమ్మయనింగధీమటీ! 

ళ్, సత్యము లేని: చోటం దనుసమ్మతి౬ జెందనిచోట సాధుసాం 

టట వ. ధన నకాంకమునింగిన Se శృత్రురా 

హీత్యములేని' నోట బుణమూోయనిచోటను గావురరీబుః ద" 

నిత్యము. జేయరాదు సుమ నిక్క ము పెమ్మ
యసింగధీమణీ. 

ఈ, బూరుగుమాి నియున్న. తియుం 'బూవులుంబిందెలుం జాచియాసతోల 

గ్దము లారు నెల్లు. తమకించుచునుండి భలాభిలాషి
తకా 

= జేరీరస ంబురగ్రోలుటకుం. జించినదూదియు శేయపనట్టు లా 

- కూరిమిలేనిరాజులను గొల్బుట పెమ్మయనింగధీమల
ీ! 

వ 'మనవికి నొక్కుయేడు. ననుమాన ప్రమాటకు నాటు"ెల
్డు స 

_ డనిపెడనన్న్న భూసమవు నన్చెదపొమ్మున బకుమాొను తత్ 

క్షణమే యంపికిన్న మతీసంకయు వచ్చును మాక్నుమింక ce 

మనికి యెన డో? స నుజనమౌన్యుండ! “పెమ్ముయసింగధీమణీ.. 

ఊఉ మాడలమింద నాసగలమా
నీసి -కెక్కడికీర్త దీ. క్షీ రె

 అ 

శ ఒపచైము బ్థిశ్రలో మజబీపందికి. ప. మేలో దు. 

. వేదకలల్టునాతనిక్షి విక్ర త్హముమిౌధధ, మపేక్కడాస్త!. (యా: ॥ 

 శ్రడుజగంబులందు. వెల హెచ్చిన కీ క్త ర్తి ధనంబు6 శగాంచి.'స 

. శ్య్చధయోయ్యి 'జీశ్రానియెం బమ్ముయనింగయ | చానకళ్డులై. 



.. ద్యోతీయకరంగోము.. . 
'సోపసయరామయ 

ఇతయ ప్రధమశాఖా వ్రాహ్మణుయం.ఇంటివేరు వానును 
కొండవారు |. 

సీ వండే గా శక కోచం ఏ పీరధి! ర్యకకోర 

భూ టబు నకు దంభోళిచాం 

వీరగా సౌండర్యమి భమావ్యభప కు 

ర్యా నకనునయక వాజసుకుండ 

బిలడగా కపిరపవికటచారిచార్యింధ' 

“కారభారసు ప 

వీలెగా చతురబ్దివేస్ట్రి తో “ర్వీ: హ్. 

వై. కావలికం. గళ్హాంశద్తాత w 

మంత్రిమా ర్రాండదుర్భం! త్రిమవవికోధి 
అఘువిదూరుండు సానాపునాం దాక కరుంద! 

గణికనిర్వాహం6 డర్రకాఖా్యశ్రభుండు 

రమ్యుగుణపాళి గోస స షస 

ఖల. సంటుపల్లి. 'సౌంబనమంత్రే 
_ మ. హోరివ్రూడొ Tae -ంటుపల్ని సవివేం్రా! సోంప్యయామాత్య! న 

పక రీ ప్రకతి ప్రతాప పమలతో 'దీటంచుం జంటార్కుళిక 

౨ గరిమకా' పద్మభవుండ్నూ ్ రాసు? నిడి. వేగం) "జె'పయు న్యోవలకా 

సరి మ ys 'గ్లుండలించెల బరొజ్షేషాప స్తం శఖాక్ళ్య శతక, 
fas 



చాటుపద్యర త్నాకరము 

కజచుగ నుండ 'వరికిని.. తప్పక నీయెడ ' ఛాల్చువిద్యలుం 

బురీగొను గుంటుపల్లి ల్సి కలభూమణ ! సాంబనవ్మ తి శేఖరా 1 

పసుమ రీ డ్ హుళిక్కి_మం, ర్తి ట్ర 

చు ధరణినదాన్యు నొక్కంని' విధాత సృజింపక పోయె నంచు ద 

 తృరపడంబోకుమోయికవి ! దైవగతిక౯ వినుకొండసీమలో 

మురికి పుడీ పుకంయినం (బ్రమోదమున న్వసియించు. -వీవులకా, 

_మజవదుపుణ్యమూ- రి రి పసుమ రీ ది హాళిక్కి-ని, జూండుండయ్య చు. 

భ్ ల్తురగము. లంబ రావళులు తోడనై, యిచ్చుం గవీం(ద్రకోటికికా 

ఊఉ. మారసమానమూా ర్తి రి పసుమి' “ర్రికులీనం 'డుళిక్కి చాతయాం 

చేరుహళిక్కి -గాని పృథివిస్థలిం చ్య్యాగ  ముళిక్కి గాదు త్వ 

రవిక సంప హం దూరము + జాం జూచె దౌ 

శొర! కవీ! యొసంగును వరౌలు గుతాలు ''సరేోలు శ 

దమ్మవళం. . వల్లిక సల క; భాన్. 

తయ: మంచిదాత. వుహాస స్థలము గుంటూరు “మండల. 

ములోని కుంకెల్ల కు 2 (కుంకలగుంట్స యనుగ్రానము. ఆగ్రామ 

మున సీఫురుషుండు | ప్రే తిప్టించినవనము లిప్పటికిని గలను 

లస శాశవనడ్నాపమంపాం 3 పెల్ళక్. గణ. కెండుజా 



దాతియత రంగ మం. 
ml 

జ. భూరినదాన్యదమ్మళ ఫ్పుష్షుల్ల క పమల్షతిస తాగాలి దాం 

భోరుహయుగ్మముం గ గడిగి .వృణ్య జలంబ్లులక లోభివ రగ్యతిపై 

జేళిణు నెత్తి బర్ఫి యకచేభయ లోవలికిచ్చినక్. వ. 

క నన్భు-లై a క్త ఛాదుణిం గీ రి వపాంప కుండలీ 1 

ఈయమాక్యుడు  మలాిజువారితః? రఫన నేజంటుగా 

నుండెను. అప్పుడు "తాను వసూలు చేయుచుండినళిస్తుపయికము 

నెప్పటి. దప్పుడే బ్రా బ్రావ్నాణ సంతర్పణలకును "* గపీశ్వరబహు 

మానములకును వెచ్చ "వెట్టుచుండెను. ఒకస వయమునం బయి, 

కము నరఠిత యును eR బంపవలసిన దని జవిరాక్ా 

దారులు త్తరువ్చలుపంపిరి ఏజంబుగారి చేతిలో. నొ కదమి ఉయు. 

'లేదు.అప ప్పుడు ప్లుల్లప్ప యేమియు. దోయక, పల్నాడుతోలూకా 

లోనిగు _తీకొండయను గ్రామమునకు కాపురము లేచిపోయిను 

ఆకాలమున నాగు త్తికాం రామరాజు వారిపాలనము క 

నుండెను. అప్పడు. మలాజువారియ్యాస్థానకవియు, అ, .కుంకల 

గుంట్రామనివాన్యు. న న. -బట్టుకవి... 

మనవిచే3 సెనట 1 

ఉ, రాము(డు శే నంట 1 రాజి లెం సంకలనంటు ఖల్లన ల 

, es (|. / + re wi , 

41 డ్డ క ఇవీ oy hx లో! Was 0 ॥ 

గ tes 



న. సెబాసుమంత్రి 

జ ల 4 న. ప నర 
దమన నిజమ రమ్ము ళ్ కవీ! రచ్చియిలచిదూడమిా 

చమ్మావడణాన్వయేందుని ఇ వదాన్యశిఖామణి: మా, సెభాసు మరి '' 

(శ్రి. మ్యతిభుంత్తునిం గనిన డివ్యదుక్తూలముత్తోడ గంధపు... 
వ్పమ్ము (లవారితమ్ముగం న న paises 

ఢాం నందవరీకబ్బంద్లన్లున + నాటికి రాయని బాస్కరండు' 'సౌం 

పోంది వచ్చానా డంచుం 'బొలుపాం చెను, నేటి! 'దేమ్మడంపృువర 

"రదు డరే! సెపబొసనం 'అసిద్ధి వహీరానెనుగా ! "సచ్చాసువుక' 

'త్రీయద్రుయ 'మర్మకికోటులు'మకింప సు వదాన్యు ఢడనంగ' ధోరుణికా 

"ఈ గకాసులు 'క్రాన్ని. కూర్చుకొని గర్వముతో నపక్తీ రిం బాంధుపూ' 

రేసట సన్ను చితి. ఇ బడసి రక్కూడి. "కక్కిరి దమ్మడంపునే.. 

గా సనిపిలచ్లుకొన్న సచివ ప్రభు. ఏఇె కదా! నియోగిల్హో 

నాసమకీ రిచే రవకులాంబుధి సోముడు. శానుఃడుం బలెక్. 

శా న విని తల్లి ల్లిదండ్రు లురుభూమిళ్తాంఘిిప వన... 
శ్రేవిల్యాపేళ్ళు లుంచిరిరోశీ కవులు చీత్రీరావగాహాపు 'స్తులంం 

me బొల్యారీ హరీ నృషర్య లాకదిమొస క్తి Es గావంచకో? (a 

కావాస్యు జనించే దమ శైడపునోంబందుం బుణ్యాత్ములైం. 

ఊం మందహాతిల 6 గన్రల్ ఖలుల మందుల నం! దట్టకభతా [| 



ద్వితియత రంగము 1083 

 తీదు వముడామమై నటులదెన్నదుహలము నై = దమురోజపాః' 

భీసితశారహోరమయి లీలల కాపా విచిత్రమె.. 

ఊ, వేసట లేక యాపరకవేపము. బొల్హులు పోసలుంగరాల్ 

మోసము అండం జాచి చెయి కేం యె త్తి తితి వనక శా 

చాసనుమంతిం జూాచితిని' పార్తీ వకోటులం "జాడంోను గాః 

వాస న. చేతలోలవారల శ్రీల విచారసంగతుల్ ? a 

ము త సృజించె నాత్ర మననందవరీకుయు దమ్ముడంప్థుస | 

_త్కుులుండూో సె సిెచాస్పెచాస సనిబుధుల్' నుతియింపగం 'బేరుగాంచెనౌల 

గలియుగమందు నాఘనునికన్నను మిన్న నదాన్యుం డొక్కజే 

'తెలియల భాస్క_రుం డని; తదీయకులోద్భవు తెంతు క్. 

రీనపాటి శేషాచల మంత్రి, 

ఈ యాచకలకా సృజించితి సురాగము లెల్ల నులేం్యద్రనింటిలోం 

దోంచక యుంచి తంచు విధి త్రొక్కటకం బడీ": పీసపాటి తే. 

పాచలమం(త్రిచంద్రుని మహాత్ముని ఆను సృజించినాండ డహాల్ 

యాచకులార ! రెండి పరమార్థము లెల్ల c గొనుండి ! ద దండిగకొ. 

వ అల కేహాచలపతిం గన 

గలం దందురుము క్ల క కనుల గన్న జి! ₹ లజ 

చలపతి? గవలాన్నభ 3 క్ర చక్కూలుం గలుగుక్. 

ఉ. తం్మధ్ర యొకింతలే కల పితామహం శెమిటం 'బూజలకేసికో?. 

చంధ్రునికల్లి యుం గునుమసాయకః హాలీ వ ) తీల్లియుకా వారి 

' శ్చంద్రునికల్లియా న్విశదసాఠసలొ చను "దయా 

 సార్మద్రనిం పీసపాటికలదరద్రని శేషనిర్యన్న | తల్రయుకా,. 



తే0కీ 

7 4 WC జ i - a ఊ. కోదరభూధఠంబు పరు7 _త్తినభానుడు పళ్చిమంబునకా 

దోచిన వీతిహోత్రుండు జడోజ్జ్వలుండైన గరిన్సరోజముల్” 
సూచిక మైన. బుణ్యగుణశో ఫితులడె తగపీసపాటి శే. 

పాదలమంశ్రిప్రంగనుం డసత్య 'మొకింత వచింపC బూనూేక 

గ్, మిమ్ముళగనులొని వే ల్పదునుమ్ము సుమ్ము 

సఫలొమనుకొని కనున సంతసించె 

3 పీసపాటికలాంభోజ ! ధీసమాజ ! 

| దాన సుకభూజ ! | cA ! 

చ ఇలు నిలువెంబడిం డిరిపె మె తెడుశంభుని నమ్మలేదు) త. 

తుల నొనంహార్చీ రావణుని దున్మినరాముని నమ్మలేదు యా. 
కలి గొనువేళవారెవరుం గన్నులం చూడరు పీసపాటిస 

త్క్తులు6 డగ శేవమం తైల న నాశకలిం దీర్చునర్థికి౯ 

ఉ. క్. వూ చినయలైకొమ్మ లివి పో! ! కరము ల్నఖిప జే జు గాదు శ్ర 

_భొచయపల్లవంబు లివి భవ్యపదంబులు గావు చక్కలగా. . 

న యాచక కోటి చాంధవజనావళిం లోవ వీసపాటి శే 

'సాచలవల్ల ల్సి భ్రాకతిన సురాగము సంభేననురా్య ధారుణిక్-. 

॥ . ఉం చందురుం డుద్భవించె సరసంబుల (బ్రోవల చెన్న భానుండిం 

పొందుచు నుద్బవించె బిసఫుంజము లుల్ల ము లుల్లసిల్ల a 

విందుడు 'సంభవించెం 'బృథిసీస్థలిం (బ్రోవలం వీసపాటివం . - 

శేంయయడ. చేదం ల ' మదయించెర ! ్. '! యర్ధలర్నవోవ నేటికి? 



రర. 105, 

పవికరాఖీలసంభగ్నా ంఠరంగుండే 

మున్నీటిలోప పల మునుంగండేని. 

_ దృవునిచేత గాసి జెందక' సదా 

స్పర్భార్హ్య వృత్తిం ఉఊాంజలిసె నేని 

' అమరావళికి చెల ల నమృత మిచ్చెడుతణి : 

peg 0 1 . నెమ్మోము నీలిమం (గ్రమ్మదేని 

యాకృతిని ధీరత గభీరీమను వితరణ 

మున సుమా స్త్ర మైనాక సయ దవిధుల 

నగును గుమ్మడివెళ్ళి వంశా(గ్రగణ్య్యు6 

గృన్మయవదాన్యుం బోల్చ నీషృథియందు. 

క్రో సుబ్బారాయండు 

: శా. ప్రత్యబ్ణక్వదుడా కొదాననరణీ ద్రవ్య గహ రాఢ్యనా 
హి ల్యేచ్భద్విజపం క్తి కి దివన లిడుకా “హే హేభూప పవర్య్యాగణి 

i (పక ప్రభుతా జయో౭స్తు భవతః పాయో” యటంచుక బలౌ 

త ర్య ప్రాభవకోకిసంకతిపవి శ్ర ! నుబ్బ రాయాధిపా! 

ప వరదామాత్యుండు 

మ. కకపంభోభల నాల ధరహరిస్వర్టోహీమ్యాదైస్వరా | 

ఖే డ్ఞరివాంసామరవాహీ నీబలసమా రావోర జై వాతృకుల్ = శో 

కరుకకాంభోేనిధి. మంగత్రిపుంగవుండు నక్క ్వాఫనీజాకవా - 

అ, సరడామాత్యునికీర్ల రితోడ స సరి జెప్పం. "జోల: 'దెబ్బంగులకొ-, 

గ రాజు రామ వ ప వప్రధానుయం 

ఈరామ ప్రధానుం డొకరాజ సంస్థానమున మంత్రి గా 

నుం డెను. .ఆకాలమునం ల గరిణీక। వృత్తి త్రికముసాలుల్వై యుండగా. 
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సీతం స న. , ఒక తతి నీంత, శుక్ళస్థ వేణి 

నదీతీరమున భూదానము పరగ పించి స భరించె 

నంట. అందుల రగ్షా! ప్పుడు నబద్ధఫ పుహతలు తగాదా. వ్రాతలు 

వ్రాసికొని జీవించుచుండు స్ షియాలు దానపాత్రులాళి”అని 

-వెదికులెవరో యాడేవింపంగా, నియోగు, లెవరో చెప్పిన 

సమాధాన పద్యములు. 

ఈ. డ్రాయాట చిత్రమా వికృతవై దికమా* నిజదారరక్షుణ" 

పాయముకై నియోగి యిలం చార్తినవేవ యునర్చీనంతనే. 

పాయునె! పంశేశీలయులు పాయక రో యెప్పుడు చి క్రగు స్రులుకా 
ధ్రాయశె? యెల్ల లోకములపారలు చేసినపుణ్యపాప ముల్. . 

ఊం మానఘునుండు (బ్రన్మాకలమండనమా క ర్రి "పరోపకారి" దు 

న్దానదుకాన్నము ల్ల ల్లాన(డు తేప్పండు' స్వామిహితోపకారముల్ 
దీనుల (బ్రోచు చాంధవని యుగ య. వేచయచోంయడు తా. 

_ నూనినవేడ్కతోడుత నీయోగికి నీచ్చీనదోన నుల్పమే* 

కవులు చానప్మాశ్రులు' 7 గారని 'యామేవించుచుం ఇెప్పినపద్యము 
చ. అవగతశబ్దశ్యాస్త్రచయా. లై క్రైనమహాత్ములు ప పండితో. 'శ్రముల్ 
అ  భువనకలంబునం. దధికపూ పూజ్యులు. వార లటుండంి (హూటీవై 

నవనేవకల్ప నావిధేచణక్వ ము తోయ యప 'నపద్దమాడు. నీ 

కవు లిల. చానపా్రు ల లయి. . గౌరన. మందుట. చూవై 3 చిత్రమ్. 



-క్వతీజతరయోము + 07. 
కవికృతపు పక ధ్రాణగక్వకు లలు లె వజ లందలాం 

గవు లంట! es కారంట! యిట్టివి ఫో టే! 

న, గరుకులవాసటేదమునకుం గడు డస్ని యపారళ్యాస్త్రసా 

గరముల 'సషటటు న్వల్యతి వాల డలగ్రంపలోన -బండితుండు తా 

వరకను లుద్యదిందుకర వారసమ్వాగమసుల్ల ప ఫూల్లకో 

క్కకవిగళన్మరంపపద కాండము చే నరరంచుణోడ్చునకాః న 

A ఎంచి యెంచి చూడ నింపయి తోంలదునీ 

 మూండులోకములను. వస్ నైన, 

మించుబోండ్లచూపు, లించుకసంబులు 

'చకుకు శె లై నక వులసరసమతులు 

వ ప్రల్యావుర్గు శామ్రుమల్ + చదివి పండితుడై యజారాజ్మీసక్క్రృపా. 

ఫలమును “గాంచి “తౌ రసము చాగుగల చెప స్ప వల్తంతి యైనవాం. 

'డిలటి ; లాతివాండు కపీయే యని చెప్పల సో 3 జోయ. నాల spay 

సలజయ జాయ ' గాని "పెజకోమలి .మాయయ కాక్ష జూయయే ? 



న య. 

hw 

 ఈప వ భోవు పదియాజువ శతాబ్దిలో నున్న వా(డు, 

పండితక్రవ్రలహాడరించి యాం ధ ద్ర భామనుమరలవృద్ధికిందెచ్చినవాం 

డగుటయేగాక తాను గొప్ప ప్పకవియె విష్లుచి శ్రీ ర్రీయమనుమహాో 
శావ్యము రచించి నుస్టిరయశంబు వ. ఈమహో 

పురుషుని జననమునుగూర్చీన. చాటువు .. 

6,  అందలిశాలివాహనశ కాబ్దము ల దైన సుత్రిసోములక్ 

-. మంచిళమైనయవ్వికృతివర్సకమందంి సువ్యమాసమం. 

_దుందగ€. గృన్మపతుమున మం డెడు ద్వాదశిశు( క్ర: వాసరం 

బలి దుదయించెం గను శుభాన్వితుం 'డానరనీంహమూ, రిక్. త 

' ఈరాజకవిని వేజొకళవి యాశీర్వదించిన  యాళీర్వాదమ 

స. జే సు న. 
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- కోటి తిరుమల రాయలు 

రత .పుదుకోటప్ర భవ. తిరేనులరాయలపుత్రు.డ్వ, 

కోటి వంశస్థులకు “త్రొండమాంళ - అనునది బిరుదు. 

చ సిరజయసాం ద! కోటిపంతిర్మల రాయభరాభళేండ్ర! నీ 

కగకరవాలశాతలనా గాంచిన వైరికిలోటు. చాన "నం 

ఖరమణి మేనందూటు బలవై రికిం ద. _తేతపొటు రంభవ్యా 

'తెరపయిలాటు సౌరసుదతీమణి కబ్బురఫాటు చిత్రమే? 

చ అరుదుగదా తలంపలవులార! ధ ధరాధిపులార! వింటిరా! 

- శరనిధి మేరయప్పినం (బచండి కృశానుండు నల్లనై నదు 

" రృరకలిశంబువాడరిన' రెమునిచాణము సూటి తష్పినకా 

' దరణిసుధాకరుల్ గతులు దప్టీనం' 'గోటికలాబిచరదుండీ 

తిరమాలతొ ండమానుండు మదిన ప జైన 

చ జరజరవచ్చు బాణముల జళ్లస గొంకక రింసరింగునకా 
“వెజయు ' తుపాకేగుండ్లకును మెగ్డక ఖు లును కల్తి త్రపెట్లకుకొ 

వెబవకనోజిలోరేప్రుల ' చేమరునెల్తువు రాయ తః రడనకా 

తిరుమలభూప పప్తుంగవుని: తిర్మలభూప! a 

చ నజకుదు వార వైరినరనాశుల నొగిజి రాలు .శింగెణి, 

తరకసడీని ఘోడలవడండథణాలు 3 సతీ క శతి నక్ష. 

దురమునం 'బెద్దక త్తింగొని దోర్టులక క్రనిరాయరొండమూకా 

తిరుమలభ్లూప పచ్పంగ్చని రూప్ 

.. పట్లడు పట్టం ల డట్లనక 



గట్టిగం తు కఫదుగాదు. పంట 'నింకం జూడుండీ 

పట్టపురాజులార! భట నంది స్రరోహితులార! వింటిరా ? 

వీ 'చూచితినేపాళచొళ శేఠోపాంద్య 

ధరణీధవుల ' సభాస్థలులనెల్ల 

గ నుగొంటి :సంగవంగక లింగకాకీ శ్రర 

వసుధాధి పతుల (ప్రాభవములెల్ల 

దరిశించితిమ'రాటకరహోటక ర్లాట 

Fat: శ్యతులవిలాసంబలెల్ల c 

-గాంచితిల్లసక్తుకుకొంక 2 కెంకణనిదర్శ 

ధరణీవవులక ర్య ధై ర్యసటిమ్మ 

లిట్టిసౌగ సిటి విధవంబు లిట్టిమహీ 

.శిట్టయాథార్యగరిమల: re “గాన 

రాయతిరువులత్తొ ండనూక్ 'శ్రభుకనూజ ! క్ 

రమ్యనణపాం! ద! తితుములరాయచం న! . 

కళిక. మట్లియున్లు దుర్భనభిక్టనలరన్య. పరిచయ కరజయ. శరజాలునకై. 
నరపతి; లక్షణకముణ లుం. ంంలంంనిజకీలునతై... 

హారిదతివేటక్షశాటకృరూటక్క గరుచిరసరచికగ్నశ్షేజువరై . 
: పఠిసరభా నుర్రభూసురవాసర , ల ఉం 

ఆధికృతగర్వితసర్వీతరోర్విత, లాధి పసౌదిస పచాతివికతివై. 
pnd ఓ | 

క టా. మంగళ. న. 900 



త తీయతరంగము atl 

శా. స్నాయట్జంతి ఘుటాఘటోద్భవముదాసార సద్వాహ నీ 

aw mR ne భరారుహనర సోమా ససంతే( భ్రమ 3 

ద్రాయద్య గస సవాహని ష్ము_ట: ములౌ చారకా సుధోేహూముల్ : 

వ. - = -ధీరునలనక్: రంజిల్లు నెల్ల సస్తుడుక 

కలిక. మజియు విబుధుల ల కలన్యగరిమన్యుప్రభువలన 

ఎల అలల. 6... *--ననివిభువలన . 

ఇధరాదికవలను రహితకౌర్యునినలన 
గుణధ రాధిక మళన్తవకుకద్దుడ్యు నవల 

మ. . he aes 
(క. Me aes 

కరణం బల్కి_రి జే తేద్దుకైక్స వాని  తర్కక్ఞాలి నవ్వంబడుకా,. 

 హరతుల్య( ప్రతిపాద్యుచేక een ee అజం అలరి 

కళిక. మరియును గవులను మనుచును విభుచే 

నరులను కవులను ననుచును ప్రభచే 

కలనై నను. బొంకని ధ్రు. “9 ae 

గంట్లిడణాచిన కై గలదొరచే స్ట 
గం శ పైడలాచి చిన కైన వరుచే 

.కోట్రికులావన ఏషా క గృతిచే 

వేటి 4.0 నిజయుగల గొలిచె. 

. (ప్రజకగయాలివెకా. దినుసునమనిెక్' 

ప మనిమదినుని చకా వెనరునదను చెక్ 

 విజయరభ ఘునాథ రాయలు 

| త పుదుకోట ప్రభువగు, తిరుమల రాయల పుత్రుండు. 
ఈయనపవై పై శే హయ్యయనుకప వి వ్రాసిన చాటువులు, 



H2 చాటుపద్యరత్నాక రము 

క్ష శ్రీహరిక రుణావి శేవ'న ఖరులచే 

సామ్రాజ్య మేలుముజయ మునీకుం 

జరద్రజాటునిదయాసాం్రవై భవముచే 

సంపదల్ గాంచుముజయమునీకు .. 

వారిబచోద నృవుకృ్ళపాపారస. ల్ప్రైమచే 

శాఠ్యంబుయానుముజయమునీకు. 

వవ సకేకునరముచే 

సత్కీ_ర్రీ రింజెందుము జయ మునీక 

ననుదుగవిబుధపొఠకుల్ వినుతి నేయ 

విక్రనుస్నూ ర్తి రికీ. భ్రులచెలసి తర ! 

భళిర! తిరుమలతొండమాకా (ప్రభుకనూర ! 
విజయరఘునాధతొండమాక£ొ ల 

ెశాణిపాగపెపెండిలేకుకురాయి 

నొ క్కొ-మైమిక్కి-లి సాం ఫునింప 

హురుమంజి ముత్యం పుటాంట్లకో మగరాల, 

చావిలీలసథారంగపంతగింపం 

బూర ర్లచం|ద్రునిరీ తిభొలుఫాందు మోము స్ట్. 

ప అ 

మైిరరందికపిభూసిణావకుల్ 



స కృత్టుకేగోకు వ ts 
సీ, . ధారుణీకల వె మెల్ల 6 ననుదా ని. యుఐా సం 

బలు చోర జారవాధలు. తొలంగెల 

జేరికాల్చినవారీ కోరికల్ ఫలియించె. 

విమతుల కెల్ల ను నెతజనించె 

బంధుసంతతికి పౌ భాగ్యంబుం దనరాకం 

(1 గవుల చారిద్యుము. ల్క_డలిమాశె 

సకలస 'జ్ఞనులకు స సంతోపుములు మాయు 
_శాయకకోటికిం గజవుతీ 

నీవు పట్టాఫే పి కుండే నిఖిలమెన 

.. ధరణిజనుఃను రక్షీంపదలచినపుజె. 

భలిత తిరుమలతొండమాకా (ప్రభుకుమార! 
వజయ నాన! తొండమాకా టు. 

“వీ సక్షలస ద్దుణముల స తె వోడు 

మజీ నీకు “నారణప్పరళ” బికున 
గాంధీర్యగరిమచేం గలకాట్టి నీ కైన... 

“వకవాకమాలీకాభరణ బిరుద 

శార్యవిస్ఫురణచే సవ్యసా-వీడౌను 

gg “సర నీకు కవర్త్యాలకర్కి ల బిరుద 

a ఇికరణఖ్యాతిచే విధుండు నీ సాటియా.. 

. “జయవీరమణవాళ” ఇ చండబికుద.. 

ఛై ర్యమున నీక మేరుభూధరము డీ డీటు 
.. తేనర వడుకురుక దండ ధారి బిరుద. 

. భళిర తిరుమలతొండమూన్ (ప్రభుకుమార! 
విజయరఘునాధ! తొండమాకొ విభువజీర! 
టు మ. 



Hé& 

వీ క తికి బచ్చివూల్. గలిగిన నెజయోధ 

. గండెపెడిడే 

బొడుగంట గుతాని కిడ్డడోద 
CE 

: 

కపిశేతనయుగట్టు కదన తంగకిరీటి 
వీరకంక' ౫: చే మాటు మేటి 

_పతిలేని సింహతలాటంబుగలధీర 

వింజామరంబులు నలయుళూర. 

తంబు గై కొన న్న దునెదారి 

Sn గొడులు సః న స. పచ్చగ్ 'డ్డులు గల్గు ప్రధ చ 

పంచనశ్నెలపావడల్ పరగు నేత 

మానరత్నణ ఇబిరుదంబుం. బూనుడాత 

భళిఠ తిరుములతొండనూక్ (్రభుకమార! a 

.నిజరకర్ర యుధి! తొండమాక్ య ' 

ముదనుని : యాకారనుహీ ముంబు విడనాడి. 

యనిరుద్ధు ఫౌండర్ : మః ల్ 

చందురు నెమ్మేని se నిరసిం 

సమ్ హాని జయంతుని మట్టుపజచి 

య. నలకూబరుని Boe శెమి క 

. / నలరాజురూపంబు. ననుంజూచి. యణకించి 

నకులుని శృంగారనయము. శం. ఇ 

కునే సి : 



తృతీయకరంగము. : =... Breer 

తూనిక జాతాయెం దొలుదొల్త శిబిరాజు. 
న్ సార్ల ల కా తయ జలధరంబు 

కక్రిన దా తొ యెను ను కాండ ౬ బీంతొమణి. 

వీసప్రదాతాయె జెలయువిధుడు 

పరక డాతయెొను పరికింసకి... 

పాతికెదాతౌయె భ్రానుసుళుండు 

ఆఅకనాన్ని a) డాశాయె నంబికార కమణుండు 

ముక్కా_లుదాతాయె ము] న్నె బలియు6 

న 'నీసాటి గాజదాత కలియుగాన 
నం హారిసమాన [.. 

భభి తిర వులతో మ | 

విజయరఖునాస | 1 తొండ మాక్. నానరు! క 

విడిబడి కేషుని భడగలు ఇడి: 

పాలము న్న్న కిని భంగపజచి 

కొబునలసెలి కాని కాంతులు కజనెంచి 

నుణ తారకలనెల్ల మాయంజేసి 

ఆకాళేవాహిని న న విలోప పలముంచి ' 
గా 1 

చెలి: సమ్మివిరులను విరీయం జేసి 

'ఫూని శంఖంయుల పొట్ట లెల్ల నుం జి జీతచి...: 

a కల్పనృక్షయులః జీకాకుప అ a 

a వ. పటిక నీహారరుచుల 

నీకీ రి ధరలోన మెజనె ని నార. 

: భళీర తిరుమలతోొ ండమాకా. ప్రభువమార ! 

విజయర ఘు నాక [త నెండనూకా. విచువజీడ ! fa: 
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సీ పతిలేని మెసూరీపతి శేతనముమోంద 

ెలకన్న సీంగంబు నీదుకీ రి 

పాచ్యాహు శిరముపె శ్రాసిల్లుచున్నట్ట 

నిండుచం(ద్రజ్యోతి నీదుకీ క్రి న 

గడిచోడభూపతి కంఠ దేశంబున 

hans నీదుకీ ర్తి 

ఫ శేరళభూపాలు కలకలం జే 

గడు వింజామర a క్రీ. 

, పరగ సామంతనృపతుల పొగలందు 

నిలుచు మగరాతిజిగితు రాల్ నీదుకీ ర్తి 

'భల్లి] తిరుమల తొొండమాకా pen 

_విజయర ని తొండమాక విభువజేర! 

_ ఛ్రానుని నాకొశప భమునంబాలీరచి 

బడ వానలంబును జడధి (బోౌనిపి 

కాంచనా(్రని విల్లు గావించి యీాడ్సించి. 

'వేలాయాధుని ముందువెనుక జేసి. | 

శ పదరా గం బట్టి బటి: సానలం శెట్టి. 

" యరుణునిం సంటిగా. నడరం ' జేసి 

క్ల ంబును జేయంచు లానరించి 

se వారితో గన లలు. 



ప్ర 

తృతీయత రంగము క్ష? 

సీ వో-జెనల్(వొక్కు. ను సొగసుగా నొక. "లేప 

మవనద్విరోభుల | మ_స్టకములల . 

జేదాట్ల కాటును జస్పగా న్ నొకసారి. 

కుటిలవి జ్వెషుల నిటబలములను 

చేడెముల్ దిరుసను జేడ్క_తో నొకమాటు .. 
పరాగ వీరుల వీభులందు 

కదలికల్ జూాప్పును ఘనముగా నొకతూరి 

సామంతన్యపతుల ధామ ములను 

పంనాధారలు గనుపించు.6 బరులుతెగడం 

బూని నీతేజి నృపరాజి పాగడ నాజి 

భలిఠ తిరుమలతొండనూకా (వపభుకుమార! 

_ విజణురయునాఖ!. తొండమాకా విభునజీత!, 

య 
i ఘలుఘు ఎల్లువానంగ గడుసు వి రులం గొట్టి 

| ర్ల “ఈం 

భుడిభులీలు మనంగ బలులం గూల 

సుణిఖుణీలుమనంగ గడివీరులను డుల్ని 

ఖచిఖచిక్కు.మునంగ 6 గరులనొంచి. 

ఖింగుఖుంసమనంగ 6 గం ఖా. ముల. (ద్రుంచి. 

ఖరిఖకీలుమనంగ నరులం జిదిమి 

న కఠికకిల్దుమునంగ గర్వాంధులనుం జాజి 

 ఖణిఖణీలుమనంగం గ _క్హళశయులం 

జించి 'విదళించి విమతులం కీల్చుల్లొర 

| మేలు నీకత్తి వైరులపారిమి త్రి. సట. 
భళిర తిళుమలత్తొ ండమాకొ కరం! ff 

ss విజయర ఘునాథ! | తొండ; వ 
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సీ కలనులో€ బగవారి ఖచి: న. ర 

ఛ్రేదించు. నీదు 3 కై జీతబలము 

దురములో రిఫులపైం దూరి 'నోకిందుదుల. 

చెంచాడు నీదు ౩ జీతబలము 

అనిలోన విమతుల నదలించి వ 

చించును నీదు ౩ జీతబలము 

పోరలో వశ్రీలం బొడిచి ఫోర్చించును 
చేక్రాద్ది నీదు చః జీతబలము 

u పనోరవై రుల చారులం నొట్టి కూల్చి 

వెలలిసల జలమున నీదు కె కజేతబలమ. 

_భళిర తిరుమలతొండమాక్- (ప్రభుకుమార! 
విజయరఘునాథ ! తొండమాక్ విభువజీర ! ప ' 

a తోడ ణాలు శేడాలు బొనుడికల్ 

ధరలసాల' వ్మజ్రీల నతికినలేకి. 

. నే పేయులు Se బిసవుజంట జిరాలు.. 

స్టిరవ్రాల వై ఇ.ళులం. జెండిచెండి. 

విలుకొర్తుడశాలు చికిలిచేదస్తు 

' చెదరంగ దుశెచాల్డు అ "జించి: చించి" 

సింగాణికరకస ల్ జి శేకకత్తులు' 

ల _ధునియంగల బగతులం | దునిమి: త 
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. వికటించునెరుల వేసోకోొ యని యారు 
న నె 

కనడ కయ్య” మన్ననీ యడపకాండు 

మదవద్విరోధుల హ్యృూదయముల్ పెకలించు. 

ళ్? మన్న నీ దుకొరాంజవాండు 

అ 
_కుటిలవి జ్వేషుల గుం డెకాయలం జీల్చు 

సను రిమం' జనిన నీ' జారీనా౭డు 

గర్వించు నిముతుల కంఠముళల్ శతెగణొట్టు 

గడిదురంబునను నీ గాడుసబాండు 

నీదుసావహాస మెంచి నర్ణి ౦పందరమె ? 

పీరముణవాళ విరుడాంక ' విక మార్కు 

భలిఠ తిరుమలతొండమాక (పథుకుమార 

విజయరఘునాభ! తొండమాకా విభువజీర !. 

రం. . నీఖేరి నినదంబు నెగడినయంతసే .. 
మదవద్విరోధుల మతులు. గలసి 

నీణాలు పెటపెటల్ నిండినయంతనే 

ఘాోఠివి ద్వే పుల సం'డెలదుకు 

నీక త్తి నిగనిగల్ సోశినయంతనే 
. విమతుల, గర్భ య. 

వవాముయాః నెగడినయంఠనే 

స 

మత్తుల. చి త్హముల్. త్త శ్రరిందు. 

టి నౌ నినుణూవినప్పుడే యాజివిడిచి. 

స ' ఘోకవై, రులు, గవాలల్లో౬ కేరనుంక్రు. 

ww భలిర తిరుమల తొండమాక్. 

ash Bo 
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సీ, వెంనసీ స్వామి ద్రోహ. వెంనరించుమూర్జుల 

పె కలమిత్తి నీ చేతికత్తి. 

ఏలినస్వామితో నెడిరించు కువుతుల 

“న్స నెత్తిపె. బలు'మేకు నీదువాకు.. 

స్వామి కార్యముల ఏ వందన నేయు కుటిలంల 

నిటలంబు పై కొంకి. నీదువంకి - 

పలెమూటామోజీన బండలండీలక్షు 

ం జమునిదాడీర నీదు. జమ్ముదాడి. 

_గదర! యుస్ముద్యు న్ఫజాగ్రజాగత్స్రతాప ప. 

: మెన్న కక్యంచె యల పన్న గేం ద్రునికిని 

భళిర తిరుమల తొండమాక్ తల) ర. ॥ 
విజయరఘునాథ! తొండమాకా విభువ వజీఠ' 

స. మర్మూరె! నీవంటి మహిపచంద్రుయకల్టల. 

. దపమాచరించిరో ధరణి సురులు : 

మాయుశే! నీనంటి మనుజసింహముకల్ల 
ప. _ బద్మాములొల్చిరో బంధుః తతులు 

వానే! నీవంటి జననాయకుండుకల్డ 

 "సేవరమందిరో?. యిష్ట్రసఖులు. మ. 

భల్లాళ! నివంటి 'ప్రభశికోమణికల్ల . . 

మ _ చేపూజంతేనిలో యెల్ల ల్లకవులు 

చేల Ses నీవంటి 'మేటికలడ 



శ 
GSD 

EE జంకటిసత్యంబు 

ర సము Bl 

ఆల మార్యూ.ంజేయు నంత కదీన్దాయువు, 
ap) 

సూర్యనియంక.. 'కేజా శభర్రంబు 

స 

శంకరునంకటి కాశ్వతైశ్వర్యంబు ... 

చ్ డేవేంధున నంకటి- దివ్యభోగ 

మగ్గునునంతేటి యాహనశ్ "ర్యంబు, 

సీమ వేనునియంత ఖీనముబలము. 

టు. ధర్మపరక 

నళరాజునంక ఫుః ఖ్య్షో కతాయు క్తి 

నూంధాత యంతటి మహీరకీ క వ 

క. సిక సం తాపొలిశేయము 

... కర్చునంకటి యీవియుం గలిగి మనుము 
భళిర తిరునులతొొండమూక్ (పభుకుమార ! 

విజయరభుచాథ ! తొండమాక్ విభునజీర ! Mn 

ss ప్రభువువై వేజొక కవిరచించి చిన పద్యములు 

ప శ్రుక కుని కృపను? 

నీక త్రీకి దీటు లేక నిఖిల నర్మ త్రిక an 

జేకామ్మ శాశ్వకమ్ముగ 

రా కాళశిరూప విజయరఘుణాః కత్ససా.. 

క త్తెకి పప్పుతో గలిగిన 3 వాంపీర ! 1. 

స. సాంగ్రాకయాపచానులురై ౯ కాను వ. ] త జ న్ య! 

గండ సెండేరంబుల గలకిరీటి!. 
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పంచనన్నెలు గల్లు పావడల్ గలయోధథ! 
నవబత్తు గలయిట్టి యననినాజ | 

నీంహతలాటంబు. జెల్లి చు న్మజీడ ! ae 

చేటుపావడం గల్టు. పోటుకాంయయ! 

నుకరబిల్నీ లు కనిన నున్నె రాయ 
చం ద్రసూర్యాదెవాద్యప 'సమిత వెయ. 

కోటికుల్వర్య ! రణనిరాయాటభి ర్వ! 1 

విజయరఘు నాధ | జయభార్ష వీసనాన 1. 

నీ, చట్ట చివ్వున వీండక 
'తెగవునం దప పక ్ తెట్టగిలక ” 

విసకెడీ తావుల వెలిగాక కడివోక : న్ ఫో 

య. : సుంకులు రాలక చుట్టుకొనక J 

గడ సైన తావులం దడయుడి ప .. మ . 

ee _సానానటంచన్న సరకుగొనక స్ట్ 
కాదని. వం మెన గతికూడకుండక '.. 
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అడుగంట డెగెియుంగో నదియెజుంగక పోర 

రమ్మను సన్నచే (వ్రాలుతలలం 

బితదులుపలుకంగ దోరయగియు. మధ్యమ | 

న. నై ఖరిగాం బల్కు పడినతలలు 

. కోదెయు బామముళ్ల నెత్తురు (గక్కు-తేలలు.. 

నూపిరెగ (దీయు ముక్కుులంల జూపి రిప్రుల 

కుత్తుకలంగోయు నీ యసీ కోటిరాయ ' 
విజయరఘునాథ ! జయభార్టవీసనాథ 1... 

లత. . ఆధోరణుని వెన్ను నంటియుంజెడి పింజ 

దంతితుండపుచుట్లు చాంక నలుగు 

ట్ల భటునకుం గుడిజబ్బ బడి కానంబడుపింజ 

“.... డాకేలకేడెంబుం దాక నలుగు 

 రాహుత్రు నె _త్త్పె రంజిల్ల 6 దగుపింజ 

a గుణ్ణము వలచెవి గ 

రధికు అ ల _స్టకమున6 (గాలుచుం డెడు పింజ 

నాభి బేశంబున నాటు నలుగు 

_ శాన జడిపట్టుచందాన కలనులోన 
కీరములగలించుధాటి డేవరకుసాటి 

_ శాన రిప్రుకోటి నేను జగానం నోటైల. 

నోటిభంశస నాధ ! ] సంగు. ప్పబోధ! 

Ee ! జయభార్దవీప నాథ! 

నీ. చికిలిపంగరు పూత చిల్లోడుగోడెంబు 
క సహలతహాను చత జెనక్ష వెజచ్ 
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ఢేదుమా లెడు జనవ్వీ పఠరంగు మెటుంగు 
ధారగాశెంచి. నూగారుక ౯కి. 

సరి? ప్రూహరువుల చాయ సూర్యపుటంప 

వొనలంచు6 బిక్కు_లం గనంగ. వెఐచి. 

నూటంపులాహురీ నౌటకు విల్ల ని 

 బొమముడి పాటున ఛ్రమనహీంచి 

భవదహిళ పాళి యస్సరః (పతతిశేళి 

ఖేదము వహించుగాని సుఖింపదాయె. 

కోటివంశేసనాధ! సంగు ప్రబోధ! 
విజయరఘునాథ ! జయభార్హ వీసనాథ (| 

పాండ్యభూపాలు దీ: ప్ప త్రశాపాన్ని శే 
' కూరునిబలము సమోధణంబు 

నుధుశేకుకీ క రి నిర్మలసుధారాళశి శే 

* యాన్ని (దుజయము నో 

a త్రిశిర 8 పురాధి పతి్యప్రతిజ్ఞామంధ 

'రమునశ్తే. దొబుద్ధి కమర రాజి ౨. క్యోకాధాన వభవనస్పస్లూ ర్రవకే భూపాలు కే నెన- బొట్టు. 

అతండు సీవగచాపచానతమహారి | క్. 
వోరిక్ష తుణావిహారి ! 'యాహవపు వ త్రి! |. 

వ కోటివంశేస నాధ! ; సంగు వ్రజోధు! అ a 



క్షోంకంబుకంకంబుల గడిసియున్నటురైన న 

దాటించి తొడిబడ మాతా 
కావాలపట్టు నో గలయక దగజెంది. 

re జేరి జవిరిజీవర. 

6౪ ఇచ ఇ “ వరలించి. 

"ఫెపిని6 జేకొద్ది వైచివైచి 
దండ 

జపంయుంతః గురు చల చురుకయావి 

త కతు 

 ఘూోేటివడిమోటి గురుదాను గాశెడుకోటి 

విజయరఘునాథ ! జయ భార వీసనాధ 1, 

బా. 
౫ గరినిక్కుకేతు గలం గురుచయ ల్లెలుం బూన్ని 

జబ్బువింటనువేసి నం ప్రక డిమి 

: కటికనుచాటించు గతినెన మరలిన. 

తేది శీమాట్ హ _త్రదుచలంబు 

 కత్తికత్తి తెనం బట్ట గద్రాను6 బొర్జిన 

నఉకుచోం చాళ్ల ే ర్చజచు "నేర్చు 
జీరాలుతె”నని చేద వెంనల్ జిమ్మం 

దస్పించి' మక్కి-చే. on తెగున. 

నీ కుల సలమ్మున కమ'రెను గాక ధరను |
 క | 

గనలగనీ యో పోటుగాం మ. 

అ సికిల చేరం దిరుమలరాడ్కు..మార ! శ 

విజయరఘుణా జల భార్థవీసనాథ ! 1 i న. 

గ్ జన్యాంగణమున శాజన్యపుంగవు లెన్న ౯ 

[న్ గొన్నన విల్కానికన్న మిన్న. 
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సనా గ్నావామున నముక్చేన్న పన్నగవైరి 

జనయుతమగు SEO 

ష్ భోయనియార్చి స సందీ ప్త శాలానల.:.. 

కీలాక రాళసంచేలఖిడ్డ 

ధారాహ తా”నేక వీరారిజనవార : 

సాఠశోణితపూర ఘోరనదులల 

బజిప సన పెన దురము నిక్సరము
 సేయు 

చేర్పు నీకల్చె భార్టవు శేద్పమారం 
నోటివంశేసనాధ ! సంగ ప్రబోధ ! | 

గడగడమని కాళ్లు వడంకంజొచ్చినయంక 

సంభగుణంబు కొం తంంపివె చెం 

బలుకు డస త్తికం బడి వికారమునొందం.... 

(ైణయమ్ము మానసంపడను నిల్పె 
వ గా పంచుచో.. 

న ' కోమాందలంబుముణుంసచెమై 

లూ 

Mea er "సేద్య ద్రబోనంటుం జేర 

దక్కు_లను ద్రో చ్చెకంభం apt 

.  యనుచునీనై కేక నతనుడారిల an 
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తన మేనిణాయ చి _శ్రంబున (శ్రమియించి. 

వలసి బహుమాన ములను జెంది. 

శేడంబుగొరచాటుపీ డియుందరనిల్సి . 

(శ్రమముగానటననై ఖరినింజూపీ 
చెంతకురమ్మని చింసనచెనుడీసి : 

_ వేగమేకంఠంబుణగాలిలించి. 

సురతలీలనుంగనుపించిసుఖమునించు. ) 

నాటవిరిబోణీయన ల నీదనక్చపాణి 

గోటివంశస నాభ ! సంస ప్తబోధ ! 

విజయరఘు నాథ ! జయ భాన్స వీసనాధ !, 

Het ee ల 

J నలిమలల్లుండును వానికుమారుండు - 

ra సరినత్తురవనిలో. శౌర్యమందు 

_ననధియల్లుండును వానిషమారుండు
: 

3 . _ ఈూపొష్పుదురుధ్యాతిరూప
మందు. 

పాయేద్రనును వానికుమారుండ
ు 

. |  జంటాదురిలలో న నింటియందు 

ననజాత్షునర్దుండు వా వానికుమారుండం - 

-సకాదుకర్విలో నీవియందు 

గాననినుం గొల్చి విఖ్యాతిం గాంచినట్టి. 

అల్లుడి కుమాళ్ల కననిలోననుదినంబు 
న. క 

'ఛళిరతిరుమలతొ. ండమాక్-. భక 
రా ఖే 

ప 'విజయరఘునాథ ] తొండ
 కాకా. 



ms we 

'వీ జీనతారాజులు  స్టీరశౌర్యనుహీనుకో : 

భోడిరోజులు పటుబుదిచేత 

28 శాజవర్యులు. కత్తి ఛే ర్యగరిముచేం 

ఎకేరాజోలుచాహుపలమున నేత్ర 

; నలకాబ్టిరా జులు -గాంభిర్యగుణముచే కే. 

కోలునల రాజులు కాంతిచేత.. 

ఇ రాజరోజులు తనరారు.. సంపడలచే 

1 . నలరాజువిలథాప వె వై భనమున. 

ధర్మరాజులు నీతిచేం దలచిచూడ 

సామి నీరాజనం దులు జగతి మంద. 

నై _భళిర తిరు మలతొండమాక్- (ప్రభుకుమార ! 

న. _తొండమాక్ న మ్. 

: వీ సభసభాలనిపారు గుంటుకోవి ఫ్ఠంగి. 

జవురు జంగీలక్రు సరకుణొనక 
ల క 4 సక రసర బిరబిత జరజరమనివచ్చు 

| si ల న 
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వీ నజస్టుంట ఫఘణఘణల్ భ్వజమల ెటావెటలొ 

_. సంటుకోవిఫీగరంగి నభగభ, నేను 

బలుతుపాకీగుండ్ల ఫెళ ఫెళల్ కత్తుల 7 , 
. ఢళథళ లీయెలధగధగలును 

శరములబిసబిసల్. చ క్రాలజరజరల్ 

 చాణాలబిరబిరల్. భటులరథుల 

భూరిభేకీధ్వకల్ వారణమీంక సతుల. ee 

- జవనకంఖాణఘాేవులుచెలంగ.. స 

_ నళుకుబెళుకును లేక యాహవముసొచ్చి 
లే ఘాగేరవై రుల శిరములం గహూల్తు వార! 

... భళిర తిరుకులతొండమాకా డ్రభువమార. 
విజయరభు నాథ ! తొండమాక్-. విభువశీక ! క 

"కోటి రఘునాథ రాయలు pa 

a "ఈతయ విజయరఘునాథ తొండమాకా మపీ క 
ప మండు. _ఈరఘునాథతొండమాకామహీపాలుండు 1767 సంక 

మె 89. ౦! నజుకును రాజ్య పాలనము౭ జేసెను. ఈతయ. 

వండితుంయను గవియునై. పార్వతీషిణయ మను నారా. 
0 ముల ద్రబంధమును. రచించియున్నాయడు.. ఈఠనియాస్థాన 

రుపాటి 'వేంకన్లార్యుండుూ. ఈకతనివైం జాటువులు. | న్ 

శా. . గంధీరోద్భటగంధనింధుతు! సుఖీ ఇక టానుణాత్మారయుట్' 

i a ' దంభాడంపర భేరకాధణధణంధాణ ఇంధణా త్కారముల్. 
బృంభింపక రణరంగమందు. రిప్రులకా. శితీంతునొ దిష్టయ 

స్తంభ క్రరమణీ యరాయ. రఘునాథా! శ  యాధయూథాగ నణీ 1. 
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రాజారామసరోజ బౌంధవుండు (ప్రహ్లాదుండు “'భెరోజి స +. 

తో జీఘాోోర్చడముఖ్యు తె ననెజయోధుల్ తొండనమూక్ రాజా 

రాజాభోజ క బాసహో బాతు భాల్లా? యంచు నిస్మెచ్చ సాం 

బోజీ పండితుండా ! సమర్ధుడు రణంబుం జేయ నీథాకకకొ 

వోజీవై భళి మేలు క రఘునాథా! యోధయూళ్యాగ్రణీ !. 

శా. శ్రీరంజిల్ల లగ నీకుం బాండ్యనగరీ సింహాసనేంద్రుండు బల్ 

సరి చ్చెం శద మెచ్చి క సమర(పేంఖజ్జ యూరం
భగం స 

- ఫీరస్మారథ్గమామి కాథమథ్లమా. ఫీమోగ్రచావోబలో. 
దొరా ! సాఠవిహోర ! రాయరఘు నాథా |! యోధయోభ్యాగ్రణీ ! క 

ను గణుతింపకొ నశమా భవజ్యిజయజ్యాగ్షద్వీరవిచ్యావిజృం 

__ భణపాండిత్యము నీక చెళ్లి భళిరా 1! భేభ ఘంటాఘణాం 

-మూనిక్వాణనిళా థ్యనిర్భరమహాగంఫీరభేకథ తార ల 

థణధాణ ంధణధాణ ! రాతరఘు నాణా! యోధయోభ్యాగణీ !.' 

మ, దురమందుం దుఠగంబు we యన్లుదుః జిందుల్ క్రొక్కవావానిి. 

“కరీం లల పేటీజళా 

(నష కవల వద్యముల్ క్ 'సయటింప. a 
1 ఫస! సనక కు గ య 
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నగదునభినయ వి భ్రమాన్న్విణులు ee 

వనిత అనితకసులభ ఫద్యను నటింప 

నిండుకొలువుండు నాఖండలుండు జగతి. 

నీవె యనస" Le రానా ! నృపవజీర త్ే; 

ES మ హీళోనం గలహాం సమండలంబుల చెల్వుం 

౨... గైకొని దిక్కులం గలయం చిరును. 
నాఎదద్యుతిపరిణాహాంబులనుజూచి 

నయము మోజంగ౬ జా నవ్య" డలప 

నతెశీతభానుజా హంకాథి హుంకార 

పటిమంజేకొని వియ త్తి నటించు. 

దతహాగకంక నిస ఎ్రశేతుచినూ స్నూ ర్తి రితో న స 

నవని( జాడంగ నందంద నలరు 

భళి ! నీ" నైరి రా జన్యకులము కర్రు i 

లకయ నీభద్యసత్కీ-ర్తు లనుకరింప 

వచ్చి జిగినల్డ నల్హన విచ్చిపజుచు oo fede eC 
| 

నిస స్తులోడా చార | తఘు'నాహో నృపనజేర శ BI 

సమద మైంధవశరాసనగురూ .త్రమరాజు లు. 

స్ _ రాజికర్థ pe క 

. : గదనల్టీకరపై రిమదకుదావళిప శ Da i 

he leg నదననై pe నక కే వాయన. 

సమరనిర్భయవిద్వెమత్కృృతవీర్యము జ ను. 

వ ల్లర్వసర్వంక స్వ ్ రమములనదు నం 

రం సకోద్బటపత్నసంతక్ష : 

“టి దక్షణకరశ్షణమ్ముఖగుచు .. 
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విజయరఘునాథ! పరక కుభ్యద్నె దుర! చరని 

' రక్టళోద్యగ భన్యదివ్యాయుథో (గ 

గుణములను మించునీ భేరి: నణనణమ్ము 

లదెత ! సమానా! నాథ వ. యాహవమ్మ' గండ్ర 

కార్యంబునక్షు లేక. 'తాసమిమ్మానువానిం 

బట్టుక ముచ్చెను గొట్టవలయు 

-సమర్ంబనినం బారి చదుజనకుంజెడు.. 

"వానిమోసము' వీక్రివై ఐ ఐవలయు 

బంతెకూటికిం బొంచి చారుశేగనివాని: 

వీధిలోనిడి సౌడ్ల వేయవలయయు6 

భు స యూాండుమను చోట చారివచ్చినవానిం 

జలమునం గొల్లు చె నిలుపవలయు 

"ననుచు రోవ. మూల స 

ని సిస్టలుదీతురు నీదుభటులః 

కోటికలవర్య | రణనిరాఖ' “వూటచక్యి ! 

2 రాయబిరుదాంక' శ్ రమనాథకార్మగాయ. 

న్ గాని శేరుదొరకన' మ్మ 

స  రతీనమ్ములను. మోకు సుతుల కలిమి 

న కళిమివాలోడి నిల్బడయైనవరసభ 



న 

| గ్ కోేతడిభలాచి ర చేత! 

తృతీియతరంగము 38 
మహిమతఠేంగజగామినీ మాననీయ 

భావమును ఫౌవమున మెచ్చి చ్చి భవం చొంగ 

జ 

Op 'చాయబిరుదాంక ! ర సవా: రాన్మ్టగాంక !. 

ఫాలగొలమనినంలేం గలక బా మెండురా జు 

జంచింబు తట్టు పన్చాడిగాబె 

స్వామి 'కార్యమునందు జరిగిపోయిడు రా? పః 

ప్యక్షు నామము కొంగ శెట్టగాని 

పాం కింబుషోవ జాలాలునే శమురోజు 

ల. [క న నొవ 

. మదవదిి బాతుల pA ను జదు మనల" ద 

En కోేటికులపర్య ! అనిల 'ఘాటచర్య ! | 

రశరాయవితభజోంక ! ర ఘునాగ్గో రాణ శఅ్రగెంి ! 

నీ, తత ఛకాః సణంభణరవ్య ప్రతిభయ.. 

సూర నాఘున గర్జితంబు 

: బృంఫితాపా హితక్రుంభికుంభోత్తే తత్స త. 

'ద్రుచిర ముకౌఘువర్షోప పలంబు 

ఈ తెదళ se రడ సిద్యుతి. చక: చ్వకలప 

ద్వెద్యుల్ల తోద గ్రవి భ్రమర 3 

శరవర్ష ర్ల నిర్మగ్న ర లల . 
నిర్భరకీలాల నిత రంబు. 

యై 

“కీ సమర సమయ సముద్భవ త్రైన్యవరన 
we ముదయ పర్జన్యవిలసితం బడిర! హా i 



B4 చాటుసద్యరత్నా క రము 

విజయరఘు నాథ మేడి నీవిభు తనూజ. 

రాయరఠఘునాభ ప. ఖ్ 

రం es sd శీ క fm 

wie 
x యా అ. 
ల 

లు ea శ్ 

భాం (క్రియాసంథభ్ర మ భముధురీ ౩ 

ఫజోట్టాణజరటంక 3 కుక్టుకసంజాత్ర ' 

ధరణీరజస్స,.. స్థగితసకల 

హరిద ంతర్తుండుగా నని మొనలో నిల్చి 

చిబునవ్యుతో డ్ బల్ సురియంబూఃని 

జిగిజిరాల్ బిగిగురాల్. "తెగిభటుల్ 'తెగినటుల్ 

బడి సలామిడ సలా. మడుగుము డుగు 

"దుడుకు నడవడి తడలుడి యడగులిడల 
గడుసుకడువడిం బ జెడు నీ య యడుగలందు 

నీకె తేగుగాక్ష త అప. 

రాయరు నాథభూప ! wi మదిలీప | 

“ro కేఖరకని రచించి చినపద్యములు 

. వారివారపద్మజాదిదివిజాంకము. లన్ని యం కకక. 

క హరిహయ మెక్కి మిక్కిలి రణారటి నిక్కిన వైత్యకోటులకా. 
. దుఠమునం (ద్రుంచి. మ్ంచి దయ 3 తో. భువనమ్ములం. (కోచునట్లో 

'పురహరుదేవి. దుర్ష నినుంబోచుదయ 
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ంతు షొ సముద్దంషాః నంణావండద్. 

పరిపంథిగంగ సి ంభుఠక రాలు 

సాధంకునా జస్పజస్తగాశేరలుక 

_త్యారినారిలోక ఫీకరస్రురాలు 

భేదంతు వ్ 'జిడాబెడలుగా నళ్కు బె 
మను లేక రిఫుల' గొంతులనరాబు 

“పెకలింకు2 వ సకావకలుగాయికిలిత 

 ్యూలుగుల్యు. క త్రురా జాల వరా లు 

హశొదు ! వయా ! బాబుే ! TR గ ను! 

రః ఎజయోద్దండ భుజదండ. ప ంజో 

రాయర నొ శ. ! pe మచీడజ . 

సీ ఖమ్ములై శశిమయూఖమ్ములై స్మరవిశి 

ఖమ్ములై. చందస సఖుమ్ము అగసము 

భమ్ములె........,శారదొా 

ses Sd SDM 
సరములై న “వసుధాసరము-లై కుముదశే 

.. సరములై కుందవిసరము లగుచు. 

శరములై.  ద్యోధునీశరములై హృతకప్రురా 
శీరములై క అనుచు. 

తౌనకీనయశేమ్ములు ధరణిలోనం 

5 (బ్రబలు బలసంపదల "పెంపు సౌబననింప ్ న 

ళు విజయరఘునాథ వేందినీవిభుకనూజ 

శాయతఘునాధభోజ! విక్ర మబిడా వ 



136. వాటుపద్యర తొర్నకము 

క. నీ క్రీ ర్థిపువ్బ్పలతేకును 
లోక స్తుతి ఫుమ్సువంతులును ఫలములు గా 

లోకాలోకముదం బగు 

రా కాశేశివ్రూర్ల వదన రఘునాథనృపా !. 

నీ, యామినీకామి నీహారకా తార క' 
_ శేరకుందదరబ్బండ సమితి నొంచి 

వారశ్నాత్ర సుఠగోత్ర మరగ్యాత్ర మరసీంధు 
జర సింభు భవదంతిం బరిహాసీంచి చి. 

హరికొండ హరీ కాండ హరిదంత కరినంత 

శరద్మభ్ర పరికుభ సరణిగెలిచి 

_ మదజూల పదజాల మండాఠ బృందాఠ = 

కాహార భాహార గరిమమించి 

ఆంచితోచారవై. ఖరి. 

మన్నారు క్ర విక కక ములు 

వీ! t పాఠరారంభబృంభనా శనసాంభో శల 

రమణీయ మకరండ కసమలోరి 

సాయం పమత్ళుర్ణి. జాతి ప్రనూని నాలి. 

ఖు | పరిమళ సందోహ పటిమణయారి 

E చసారపటీర 
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మధుర సురఖీళ శీకల మం|డ్రభాన 
ములను విలసిల్లు నీపల్ము. నలనుమోరి 

విజయరఘునా స మేదెనీవిభుతనూజ ! (1... 

'రాయరఘునా భోజ ! వి క్రమబిడొజ 1. fy 

వీ ఈశతంటి నా 'సముదిలేహితసముదయ 

ములుకొలుపంగ బలుచెలువు తనర 

సున రసికులగము లనవరతము మడి 

ముదమొదనగ సరు... 

పటన టట యలు బుఫకవి 

)సరులును నయమున వరుసర దనర 

కవితెలు బలునగ కఠికమసుత సమ 

భురిమను గనుగొని మెరయ వినికి 
hum 
న సయ జు శాలి 

నమరు. నమలపతి కరణి ధరణి 
గీ. దగు విజయఠఘునాఖేందు తనయుడైన 

రాయరఘునాథమానవ, ..,.. 

లఖన. మున 

న. య. నదరక "బెదరక కుదురుకొనిన 

'మదమున రిఫులను గదుముచు. 'సదుముచు 

_జదునముచు నదుముదు మెదలనీక. 

a వ. గళ్ల వ. య. 
బడపడి. పుడమిని గదుపఫుల ₹ెలుఫులం టట. 

గలుముల చిలుకల కొలికి నెనసె. 
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. విభవుండై కీ ర్రిచేం జూల ఇలనినట్టి 

విజయరఫునా డో నొండమాకానిభుకిరీటి, పతన 

' క్ రో థై రష్టవిస్ఫూ రి ప్రక స అబు6 

గలథాతగరిలీల చైలసీనొ వ్ర 

"డానంబువేం బూర్జ మానంబున సదా. 

రాజ జరాజఖ్యాతిం (బబలినావు 

: జయముచ్నే నుతదయోదయముచే ననిశేంబు.. 

కృన్ల( ప్రభా నంబు "గెలిచినావు.. 

శ చెలువుచే విద్యల. నలువుచే సంతతం. 

జాత గభూవై ఖరి నలరినొవు.. 

రాజమ్మాత్రుండవే * నీవురా జలోక 

సన్ను తౌ"న స క్యగాంభిర్య శాక్యభుక్వ ! 

_ విజయరఘయునాథ నేది నీవిఛుతనూజ 

రాయవఘునా$భోజ ! విక్రమబిడాజ !, 

స ధో జక కర ప్రాకి వం చేజంుక డుమించి. 

శిపుభేదనన్ఫూ ర్త రి నతిశేయించి 

మం ఖ్యాతి వదలకుండుట( జేసీ 

వృశ్త త్రసంఛే సనచ్భ శ్ర తిం వ . 
స్స్ ఛాకాథకోన్న తెల దనరారుటను_ రోజ)! 

హంసోదయనటన మొనరల జేసి 

కన్ని లః నతికేయించుచుం జూల 
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పిజయర్యునాగ మేదినీ విభుకనూజ 

రాయకభఘునాఖభ్గ న్ భోజ! వి క్రోమబిణాజ !. 

ఉడా గయా నుచుం. “నె జు ా నచాంభోరుహా 
ద 

వాంచరీకిను కృటకృవిం 18 గరుమోస రబా 

వడ'వేయ బా తవల్ జడిసిపార.. 

నడవులలో యయారి యయొ్యొడలను చారి 

పోనున్న వడి యారి ఫొజలంహారి 

ముండ్ల జనన నైరి మూాకలంచును చారి 

కప్పల మదింగోరి ధాకదూరి 

యేడవపలితి మోసారి యింకసాది 

_వలవటంచును తమవారివద్దం జేరి 

తెలుప్రకొన౭జేసి తహ హా! వోర్చలజి తరి! 

రాయర్శ) య. జశౌారి క వనాలను రి! 

al వెడశేళ జై చి నవ్విఠమణమణిద్మీ ప్ర ' 

పీాటకడోలికా కట*కలిత 

య ప గొరిసెలు (మోవంగం 

: బారా సాజారిని జేర నుతీకి 

: డాపుననిడిన నిద్దాఫీరంగులచాయ 

ధగధగయనల వై వ పుగనె చూసి 3 

“అజ పోటు లదే మోటు లచ నలు? కచెచురు. 

కె కొసరచె విసరదెయె దె”. యని 

కదన సమున  నదురుపడెడు మదవదరుల 

“దిమి చిదిమెడు "మెరవడి కలె మహీని 



Jay _ క్యారిత్ర్ర్సుద' పద్యరత్నా కరము 

నీక ey సమరలీలాకుమార ! | 
రాయరఫయనా కారీ! విక్రమవిహారి !. లనే 

. నతురంగ షస క్కనాథుంయ 

గ డీ 1704 సం! క 1781 Es 
'వటకును మధుర రాజ్యమును పాలించినవాండు.. _ఈతనివె మై ౯జెప్పం 
బడిన ల 

క. రమ్మశ నెరా తనజేచ్ద 
స  రమ్మ సెరా పంచశరుని రాపోద్చుబ భా 

న రమ్మ'నెరా నీ వేతన జ 
mz సామ్మెరా విజయరంగ నొక్కే రా !. 

Wr Re = రాపేశా ¥ జిగిపచ్చల 
రాసేరా యొసణంి తల్ల రమణికి? నాతో 

_ దాసేరా కి శ్రే-పీరా 

టు చూ పేరా  విజయరంగ చొక్కవజిరా 

క ఇమ్మగం గమ్మని ప్డెమ. ల్ 
కొమ్మని తమ్మ. నివజేలకి న్మః ౯ అ 

న పమ్మేరా? యా వెలి నీ. 
ee సా మే శరా విజయరంగ చొక్కువడీరా క. 

ప ఇలశజాను.. 

సుకాకాసు.......నీకలన్. 
కా గలరా శి 'యింర్లా. 
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2 తృతియతే రంగము క శత! 

సరసానికి దొరసానికి 

4-౨ ంనొసలితివి భీ 

సరసాలా కీ కవిగాయక 

సురసాలా ! విజయరంగ చొక్కనజీరా !. 

నూటికి మాజోటిని నొక 

వోటికి రమ శ్రైనియు నెనయంజూచితి, .. 

జూ "కేల: విజయరంగ చవొక్కనజీరా !. 

. ఎక్క్టాడ నేర్చితి నగలను 

నిక్కము సలచినది కొమ్మ నీ పేరం: 

(మొుక్కు-నురా (సుక్కు_నురా 

సొక్కునురా విజయరంగ -వొక గానజీరా =! 

కోటి రాజగోపాలరాయలు 

. అదిరా! మహీరథవిధిమధు 

మధుమథనక ధాసుధాసుమధుమధురిమధూ 

ర్మధుర రమతీ £ 'మధురగతీ ! 

కుధరధ్భృతీ ! rv 

. కోటిగదా 1. వితరణ శత ల వ. 

కోటిగదా? యిరి సన్యా! కోటీకలుకక్ 

: కోటిగదా. చరణతులా 

1 మ. కోటి  రాజగోపాలపతీ 1. 

మ వివ చూరలక: కార్వకార్ష వివమాంబక సక్ వం 



2 ద్ చాటుపద్యరత్నాక రము 

విషిత సుధ ద్వెషి. కబుథో | 

థాలాప ! రా జనోపాలనృపా.. 

. మాపా:3వారీ నెల్ల ర 6 

గాపాడుము విమలహ్బృదయ. కమలోచ్భాస్వత్ 

సోషఫాలక గోపాలక 

నోసాలక్షలాప ! కర స. 

క అందటికి దొరక చేతదు . 

మందన శ్రందాకినీందు ౩ మందార ముగ 

'స్యందన నందన చందన 

 వంరయశ్రతతి! రాజగోపాలపతీ !, 

పూసపాటి విజయరామరాజు ' 

MN పదివేలయోెటెలు బలువైన సరచార్డు 

మేలైన బలు తుపాకీలతో జ 

రామసీ స్ంగులు "పెద్దరాత, ల 5 

'దుమికించు. ను ్ రహశ్వముకోడ 

ఇరవై కోక్షిరల్. మేలైన జముదోర్టు 

“కాప్నాట్ట శకం థకవతోడ 

' నింతైనగజములం నీశెల మనసూ 
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క్ర కలిదిండి Gs రామభూ హై 

ఫుటోోర్రయు.! స్థంబులో కోప  రాణువమో 6 

' చెండిచెంచాడదా చ చేతి యో మే ద. : 

.. డీక్షొన్న ముతీనొడ్డ డ్ ఢిల్లి ' పాజులమోంవ 

sie నా. 

న సేతు దా నాయక త్తి 

చదురు పొచ్ళాయైన నెదుట నున్నప్పుడే 
సూటిగా జొడువదా చూరక త్రి 

దీటుగా మోరు( ప్రనిలుఖానునిమోంద 
cn 

నాడయా నురుకదా యాయు్ఫయు 

మహిమ వర్మింపలగారాదు మానవులకో 

విరివి చప్పన్న దేశాల ఐనుతిెక్కి 
నల్ల గాగున్న తురకల నంచినావు ' 

రమ్య: దీప ! కలదిండి రామభూప 1 

ఓఓ 
శశ ఈ “శి ళు దత్తు rT ' * భి శ 

- అకనిసత్కృృప నుసహోన్నతుం డతందు ౪ 

అతదు. మాయోద్యోగి యితల. డుపాయోద్యోగి 

యతని సత్క్య్యృప నుహోన్న తుల డితండు 

ఆకండు స నితయ భూకాంతుండు | మ 9 

ఆతని _సక్క్భప ప: డితండు 

అయుత. we eee జ్ర! 9.89 

2. చాంతురి డాకండు క్ ప్రవ శ్రాంతుం డిఠయ.. 

ప డాతండు వరాత్తగణ్యు డికండు- 

"0 cs tee ne గ 

“రాముల అందు కమ ము. డితయ.. 
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కోమటి "వేమన 

సదుమూండనశ కాబ్దిలోం నొండపీటినిం చాలించిన. రడి 

శజులలో సీతండొకండు. ఈకం డిరువదిసంవత్సరములు రాజ్య 

పొాలనముః జేసినట్టు లి శీ ంది ఏ వరమ డెలియవచ్చు 

. పోలయ నేనున్న ఫాలుపాఠ6 బంజెండు 

rn వక్సరంబుల్లు కాచె వసుధ యెల్ల 

“అబ వెన్క ముప్పది యనపోతవేనున్న 

వన్నె వాసికి "నిక్కి. వసుధయేఆె 

a నర్మాక్ముం డన వేము భరణీకళ్యత్రుండు 

పదియుసేనిట భూమిం బదిలపట చె 

'ప్రజపబ్బసముగం బమనొలు గేంకులు 

కొమరగి లేలెను సమయుదా(క 

బు పె గో మటివేమన యికువదేండ్లు ' 

రాచవేమన్న 'నాల్డునర్జ ముల చల 

వ. మించి కట్టిరి గృహరాజా మేడ కొండ య. 

ప. న నూ యేండ్లు శెడ్డు ఛూవిదితేయశులు.. 

ల. 

. సీ. కార్రవరాజవృకమ్ములం ' బడమొ. త్త 

: . వ దుర్మాగ్ణ పురములు. దుక్కి దున్ని. 

_శెనటి విరోధుల es లెడంచాపి. . 



లం. 

z వ్ జగ 'కాళ్యక్య సర్దుణంబుల కెల్ల, 

తృతియత రంగము క క కేర్ 

జెరికాంతేల "సే నవర ౦బు6 గరీపించి 

కుటిలారిమొు తము లాలణమర్చి 

ఫీరరా సహుతులవి తనా లెదం తెటి. 

a we 
పగతులయెము ,బుపంటం జె స్ప 

+ య. 

మొదల మన్నీల గుంపుల మొదలుగో సీ 

యెసలగ నూర్చించి, నూర్పెత్తి త్తి, యేకళాని 

ఖలనుగావించె నీక త్తి కాఫ్రకొడుకు 

కవ క. జగనొబ్బ గండబిరుదః 
స ప మ 

అకుల బలమ శీ ఘటన వేమ! 

ఇప్బల బక్కి_ రెడ్డ, 

: కనకసోపాన మార్ద మ్ములు కటించె కని రె అ 

మపొ మోదం దంగెల్ల  మాచిరక 
“యె 

మరి వి కార్జునగుడి మంచికందనమునం 

_ జొల్పించె ననుముల.  బుద్ధరద్డ 

వ సజు కైన చెటువులు కోటులం. నిర్మెంచె 

భువి (అనీద్ధినిం గన్న బుద్ధకద్డ స్ 

విఖ్యాతి. గనె ననవేముశెడ్డి. 

మలో 'నీడుజోడన వితరణమున 

. నితరరెడ్డను ఫరిపోల్చ, సెట్టువ్చు 



2కి చాటుష్యరత్నాకరము 
ఒ ఆపూ డి అక్కోన రెడ, న! a 

క్, కాళిని గోలకాండ కటక ౦బును డిల్లి నిజాం పురమ్బునకా 
భాసురమెన కొండపలి బందరు రాజమహేంద్ర నీ సీమలో = 
నీ స సరీదాత లేడనుచు చేటుగ "సంచితి బంధుకోటిలాే 
భాసిలు నొడ్జెవూడి కులపావన! ue ఫీనుణీ! 

క యాచకేలరాకం జూ వియు 
ల బూవీయాీని చెగడి పాటిపోయిడు నొ యో 

నీచుల వేడ బోవను 

ఆచాత్యునితో కు పెద్ద యక్క_నధీరా! 

లక్కి- రెడ్డి పుల్లారెడ్డి 

; చండ్ర తొపదో్ష ండ సంభ ్రకభూమి 
swe ae మండలపాలనా ఫండలుండు 

న చండాంసతను భవోద్దండవిశ్రాణ న 
ee _._ ిండికబుధనిస్వమండలుండ 

చకకని సంపూర్జ a 1 
నటు న. 
es వుండ దకీకాండజ డిండీరమండల 

త మండితసత్సీ_ శ్ర J మండసుండు. 
అకిడ లాంభోధి. రాజసము x 
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పం దీర్చితి పొర సరసముగను 

కో ములంబులకు భక్తి క్ర 

పూజలు వ ఫాందుగాను 

సౌవర్హ్ల స్తువు లెల్ల 

లకితంబుగాంటె వేయు లాఘవం 

లసాహా! కానికు సోమ కుబాబ్దిచం ద్ర! 

పనాం వ నీ క్ల “ర సా జెలంగె. 

ఘునుండ ఫుల్ల యో of క కవిబ్బంద కల్పశేరువు! 

_నిన్నువర్షింప6 దగమె వాణిపతి కైన, 
(a + చ= 

టో 

భరణ్కోట భనంజయు(డు 

పదుమూండన శతాబ్దిలో ధరణికోటను. చాలించి 

వారిలో, నీతయొక్ష (డు. 

అనులపయోధింజంద్రుం ముం బగు సట్టులరి బోలె వారీజ 

'తేమవ విరించి పుట్టిన విగంబునం గాంచనధారుణీధళేం 

'డ్రమున సురాననీజుముదికేం బయి యొప్పుగతిం జతుర్ణ ఇ వం 

శేమున జనించె చె నలరు వైశ్య జయుండు భనంజయుం డిలకా. 

శాశేంద్రచోడుండు. 

దు ఇల వెలనాటి గ గొంకపసురీశ తనూభేన్రుం డన వోడభూ.. 
ల చలపతి వేడ పరక ముదంబునం గట్టి భజాబకంబునక్. 



148 చాటుపద్యర క్నాకరము.. 

గొలని జయించి యందు రిప్రుకుంజరు ఫీమునిం జం "పె "en 

[ఇ ల a 

తలము పడాజువెలు సరసస్టీతి నే సుళేందు లీలలకా. 

కాటయ వేమన 

ఈతంయ పదునాలుగవశ శాబ్దీలో నవ్వేవాడు 
చం ర 

శకం నేమో. తెలియదు. 

BG మానువ దానమాన బలమానిత ధర్మరమామనోజ్ఞ క 

/ _ఖానుతి భూ తివి తములం గాటయ వేమన పోలు వాసవి 

న్యానివికోధి వానివిభు వానివిపక్షంని వానియ(గజా 

MO వానిసుతు వానియమి(క్రుని వానిమి కోనల. 

అ రాజులు వేళ్ళ లెరి సమరంబున కోర్వక ఫ్ నామ! న్వ్ 

రాజితవి క్రమస్సురణ రాజులమిండండు వేమం డంచు క! 

రాజ మనంబు కండె దినరాజునకు న్మది వెచ్చ వుస్టై న్. 

రాజు 'శృణంబు మే ఫణిరా నజ శిరంబుల వంచె సిస్టనకా.. 

జూజేవభాకతి. 
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కక ఊ. కోటవిఘోబఎబాొ ఎట్ గాండభవగే్థయ పుంగనపున్నగ డన 
ల్ మం 

త్ో క ష్ ట్. 
శీతివరు సేన శీ తెసి స గతిక రు టి వధూర్జటిస క్కు రటెపనెరరు 

శ్వాటి హసీంచి మంచె బుధవర్ణిత ! నీణుయశో వఘూటి వె 

౨5 కలి మార వదూ న వన్ఫృపకుం పంజర 1 కుంజర ౫ రివిక మాకీ, 
| wn fe srl 

4. గబ్బరజంగ కా జు లాకకోటియు డబ్బ దెకోసబ్దదూక రా 

జబ్బులు లక్షుమోంవ6 బస యార్డురు రావిలనెంకు Gl నామా 

పే 

గె నిబ్బరగంవ మనగా! హాకజీవతి ముందట నిల్వ క్ట 

హు సలం జే ఖ్ 'బెల్బులిముఖా ముఖి ఇ చయలు ఆ సశ? 

Wa * nm br 
mo 
Cr fr (జ్ ౧ నో ఓల య వ 

నెచచ్య్యూరులు మాదచభూప ఫట షే 

ల భరసుధారసుభా సుభాభధారకవళి కా 

౧... వళికాళికాకాంకలిర మగుచు 
నునరమ హూనరనూరమామానుజలపలీ 

వ. లనలనలీలీల అవని మెయి. 

శరకుసారతు సాకు స సారలననితా RI 

న్ ఎనితాని శాతారఫణిసమంబు. 

శేరనశారదశాదశాశాంకభ్లగణి తా 

గణితాణి తా తారకా పథం ంబు 

ఖగయుఖాగముఖామ ఖా ఖాగమగుదు. 

( హరీఫురారిపురా ఫురారాతినితియు .. 
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_భవసథారన స భాసచ్చాధన్యమగ చు 
“యశము స్సు. ముదమెొద దవ్తు యాఇా మచాధిప త్త 

ఆ,  కోవస్థన్టు మనక కుంజరపం కులం పిండిపి ౦స్క్ వం. 

డీ కులు పొట్టు: పొట్ట; పొగరెప్క_నాయంబులు. es er న్ 

ధాటికి సాట్రి లేదు. వసుధాతలనేతల నెంచి చూడ వె. 
బ్లోటికర్గాబ్దినం ద్ర! న  సకుంజర! బంగరు యూ నభూపతీ !. 

FE - శ్రీడరహోసకారణని శేవవిలాసజనార్ద నానుకం 
పాదరల బ్రకీ _ర్రిజితహారతు కుషారపటీరహారకా న. 

'శోద్యుకోంత యాచనృపకుంజరు, లే లెడువరీ నీములో య. 

నీదర్ర మానివాసము మదీయనివాసము యాచభ్లూపతీ ! Pad 
వైపద్యము మంచళ్ల క్షేకృష్ణకవి, (వ్రభుదర్శనమున ేగ 

నవ్వు చనద, 
sae 

a నిర్యాణము 
శా. శ్రీఠంజిల్ల శాలివాహాశేకనుద్ర| శో(త్రస చ్వౌందుసం " wal 
. ఖ్యారక్తాకీసమాదిస ప్ప ప్రమిని దెవ్యన్మూూ రి ద్రి వెట్టోటిబం 
కాలే వేం ద్రవమారండా బముణి క క మ చేశ ముక. 

థి  డశ్రీరాముండు. వికంకధానుమున కరి రింబోవుచం: సంబునక్షా, 
“ము 'భువ్రి నీడెంతుం నమారనందవిభుకో భూక్తిప్ర' భావై భ్. 
ల seh చా యాచార్యశార్యంబులకా 

_ భవు భానుక్ భిదురాస్తు స్తు భీష్మ భుజగ్న ప్రత్యర్థి తళ. 
కతు వ మన్యు. జా త సు నృందీకు భక్షాక్మంలా.. 



స. 

భు 
శ 

ము 

వీ 

తృతీయతరంగము వ! 

న వ హరినాకనివానులు నచ్చక న్స ప్ర 

సాది 
కహరి నాక నివా సులు చిత ము లక్ ఆ (| 

. తొరస్ తౌరవించనకళారశ తారశళాంతాలవి. 
సారపః 'ీరహీరగున సారతు హెరతుషారచం ద్రికా 

ప్రాస సురాక 'కాశపరిపూర్హ సుథాకతచారుము్న_ కా 

అటి 

వారఫణీల్యద్ర "శె లరీప్రవార గకొంసుల ఇంకు క్షి గ్రహా 

త్, కూరిమి రా మకృ్ళహ్ష నాసకుంజత ! నీదుయశంబు సకొనకొ 
ea ౬ మల శ్ a 

వారిజగర్వు నారి ప్రకభంజను నారీ కుమువ్య తీవిఖి 

as మఘారి పొరగా ర నిల్వంగ 'లేక' ఫీతిమె 

డోర జనాళిభోగినుల శ్రీపతిపాద మపారదూరముకొ 

జగతి న్నీదుమహాఘున (ప్రబల రాజత్క్్ క్తి రి శాసించి నె 

న్నగ నాగారి నగారినాగ నగ ఫీన్నా గారీ నాగం బలి 

_న్నగనాగారిన గారినాగనగఫిన్నా గారి నాగంబులక 

వగ వై శేభసృత! ఘృటణీ! స చాన్యథానాత్రలో, 

మదవిడ్విరోథుల మెదడు బోనము6 జేసీ 

కక ల్పప్పుం జే 

aD 
wt 

గం కుటలారిమారిప ప గూరగాయలు 3 

29 వైరికండలు పిండివంటం జే! 

ఊగ్రాహుకులసం'డె లగూరగాయలం చేసి 

శృశత్రుబాహులను బచ్చళ్లు చేసి 

అరిరాజర క్షంబు నానబాలుగం జే జెసి | 

os నిష్టురారుల (కొవ్వు ౫ నెయ్యిం జేసి. 

హి  నీఖడ్డ భేతాళ ముఖ్యులక్షును 3 

విందు6 జేకువు సంగ్రామ వీధులందు 



1 2 ర్ట క్నాక రవము 

సమద నిశ్శంక క! శేన్య శాసనాంక! 

“ తీిపితాట్రోప! ఇలోటి తిమ భూప! 

జ, ' ఆయతవత్సవాయ సుకులాంబుధి పార్ల న. జగ 

శ్రేయశు భాక్ళ తీ! విదెతకీ ర్రిసతీ! ee యౌవన 

స ాయకలతృతి! స సకతచె వై భవనిర్ణీత పూర్వదిక కత! 

.. రీయుకవాక్సతీ! జగప త్రీ! నృపతీ! సుకృతీ!. నుసో న్నే త్రీ) 

: “| పెమ్ముసానివారు 

మాచెనా! యొకవింత సుముఖుండే కవులకు 

నార నూటపదాటు లిచ్చు.. 

కూటాడెనా! బలే మన్నీలమిండం డిం 

పొగ చేనూటప కాటు లిచ్చు 

నవ్వినా! ఇయొకినూబు వ. 

. చక్కూలా లక్షులసంఖ్య వ. 

yr మపడియెనా! 'సకలార్థి పోహకుం.. 1 

- డజుదుగాం నోట్లపర్యంక మిచ్చు 

మె  తెన్నలం దరమా నె! మేలు! మేలు! 

బలి! బలీ! యన జగతిలోం బం శాం! 



Nu 

జయలక్ష్మీ నరియింప nr జేయ? 

(బస్తుతింపలగ వాతరటు కట్లు 
లు రు 

నుంగళ సాక క" మహిత నామ వ ము చాల్చ 

ఖీ 

విభుళుః భంయలమోంది టె అ భట్టు 
a a పు ప జో రాజవర్నుల3 డిరమ: స 

బ్ర ద 

x థి 

నాసావో పేర్యద! సెమ్మసా న్యన్వ౭యేం[థ ! 

వయ సున్న ఇనాం టో ! చిన నతిమ్మునాయ'నేం్యద్ర! = 4 

మూకనృపతి 
0 

మేలిమితోడం వృద్రిప్రలమెబ్లుచు శెక్క_లగాలిశేతం బొ ట్టుచు sie 

తాళము దూల? గో్య్యుచును తరలముట్టును నీదు పేతము౦ం 

గరాళ కుమార ! మాక నృప] కుంజర | న. దీర! ని 

సాళువపిట్టతో ఈ సరిసాటియె తక్కినయూారపిచ్చుకల్ . 

తం డుదయనిరి దుస్తాధిపతి 

నుఫాకమాటాడి చెనుక నిల్పయ చేని 

a క నరనాన్గులను అతొమ్ము చరిచినాంయు 

జాను మాన్య మొసంగి ణే నీయ నని Se 

WE మూర్థులశిరయల ముట్టి నాయడు 

మె మొన శేముడిగిన నీయ బాలనియట్టి 

, సృృథ్వీశులకుల బొమ్మంలెట్టివాయ 



కే ర్ల న్నా. టుపద్యర శ్వా కరము 

స్వామికార్యములందు జాడ్యంబు లెన్నిన హు 

మ. ఖములల వన్ని నాయడు 

_యితేనిస ౨ మెన్న జగతిలో నెన్న నీకు. 

b ఉదయగిరిదుగ్ద సంర క్షణోన్న తుండు 

a నయగణో చారలిన్న మర్ల యకుమార 

న. మా కంబనికి ల బోల్చ దాతేలు గలళి. సతణే!. 

స! కోట్రికిం 'ెట్టినయన్న ము 

nr వూట 39 ంచుం గీ ర్రీ పోదు ధరి త్రిక 

1 నాటుకొని న. నిలువదు. 

2 మాటయొక కే నిలుచు( జిన్న మల్ల యకంజా! 

దావుర వేంకటపతి 

ల క. శ్రీదామరవర వేంకట 

భూడారక! హూపభాన్యభోగావనముల్ 

ప. '్రీదామరనరవేకట టు 

క య నిల గాక పొందునె యొరులకా.. 

వాసిరెడ్డి కర. 

ఇ  ఈకమ్మప్ర పభువు. మహాదాత, పదునేడవళ శాల్దిలోం జె 

లుల చేశ; మున గొంత భౌగమును 'బాలించినవాండు. ఈతని 

_నాజధాని 'కృషాతీరముననున్న యమరావతి, ఆకాలములోం 



న కేల్. 

బాద్ దినాయండు బహు ప్రయక్న మునం బట్టంచి, తలారులచే 

వాకికబలు నజికించి జనులకు జోరభీతిని మౌన్సెను. ఈ్మ పభువు 

మొక్క దానమునకు మితి లేదు. _తాసునందు తానొక పక్కల 

NK ర్పుండ్ "అండ వ పక్కన? దనతూకమునకు సదిగా బంగారముూ 

"వేయించి.._తులా భారము దూగిఆబంగార ము నంకే యును. 

విప్రులకు గవులకును దానము చేసెను. భూలోక బేవేందుం 

డనువేరుం బొందెను. అమరావతి, వెకుంఠ పురము "మొదలగు 

ననేక గాముములను గట్టించను. ఈ వేంకటా డినాయండు నిం 

(దునినలెనే యమనానతి కధినాభుఃడై నందవనముకు 

(పతిష్టేంచను, ఈకండెన్ని యో చేవాలయములను కట్టించెను, 

ఈపుణ్యపురుమని  గుణటించిన చాటువు పు. గలవు. 

Sp గొన్ని మాత మే దొరకినవి. 

న్స్ (శ్రీకృష్ణ వేణికిం జెలు వొప్పం బడమర 

నిద్ర డేజరీల్లు లక్ష్మీప్రరంబు 

ఆయూరిక్ష తరం బతిరమ్య మెనట్టి 

కుదురై న _థరివగుట్ట క ప 

పశ్చిమభాగానం బరభయంకర మైన 

మ కలదు 
దీ క్ని ఇమ్మున నీదు త్ర సురియు నొప్పు 

య. మడి యచ్చమ్మ' శ్ గలము... 

మేట్రిరాజులు మన్నీలం స్మ్ము6 గొలువ. 

.. గజతురంగంబు లిరుగడం గదెసినిలున 

ee వనుధం 'బెంఫాందెతివి. భళీ? వాసికెడ్డి 1. 

వ. "వేంకటా! (దీందో! ల వీరనం ద్ర 



156. ఛాటుపద్యరత్నాకరము 
క ఏక్ .నీవలెం న్ ర్తి గాంచినధర్ని త్రీళు లమాక డార్జం గా 

న్ రా మేశ్వర మధ్యభూమిని నర్మ శేణి న్విచారింపలగా 

, సారాభారకం శగాంచిరో (పజలకిస్టాన్నంబుం చెట్టించికో | 

ధీరాగ్రోసక ! "వేంక కటా దైనృపశీ ! ! చచ ద్రభాగ్యోన్న తీ 1. 

ము, నరహాల్యా. సులభంగ సేలువలు కంబ ళ్గట్లు రూపాయలు 

న శక్ గన్వల్బ లె గంకణంబులు తః ఇ ప్రాయంబు గ నిచ్చి బం 

_గరుప ళింబుల6 చాయసాన్నమును క శ ఈ. 

| జర శే కత్తువు వా వానీశెడ్డికలదీపొ ! వేంకటా ద్రీళ్వే గ్రా! 

శా. కానీన ప్రతినానమూూ రీ ర్రివని వక్కా_ణింతు నిన్దా(త్రి శ 

“ హైస్లోమకు లెన్న6 |  బక్యహము et 
చానాన్న(ప్రతిపొదనాద్దు లిడి నీతక్షోణిభ్భ కే స్పాతుమ 

_ వ్యానూనాంబుధి వ. సమాఖ్యం జెంది తీచే గడా. మ 

(| “భూనాథానళి వేళట్యాద్రైిన్ఫపతీ ! స్తత్ర ప్రద శాశాకృకి ! EE 

శ n "es ర్మ ప్రీతి ననతులా భారంబుం 

అ దూల నే భూపతి తూగం గలయ॥. 
ననకర్న కీల తనన్యత్కి-రీటంబు SAS 

“మించి మేరాడ. ఫరిందలలయ 1. 

పచినూర్ష ప కాక; 

లీల: నీపతి పవ్వశింపం గలడు! 

చయరిభరాజిక ల. 

నేరు సల్ప
ంగల రు! 

. 
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దీ ఇంతి యీోఫ్రుం శాయిం(ద్రుయం  శోంచోలు! 

నింద్రుండుం గాంజె మో యిసరుబోణి! 

కొంత! యీధరుండు క ర్హ్రండుం “గాంచోలు! 

కష్ముండు "గాలడ యోకంబుకంశతి!. 

మగువ! యీధ్రుం కు నుదనుండు గాంబోలు! 

వువనుండుం గాడే యా మందగమన! 

సుదతి! యీరధ్సీగుండు సోముడు గాణోలు! 

సోముండుం గాల మయోసుందరాంగి క్. 

_  థధరప్తురందరుం ఢడొకా? సుధాకరుడొ! నరుడా? 

తర్రణీనూనుండొ? వరధర్మతనయుః చాకో గై 

. సరమననకోటి లావణ్య వాసీరె 

వేంకటా(డీందుయే కదే! పంకజాతీ!. 

7 చ. గుణనిధి! వేంకటా దిన్భప కుంజర! నై భవదధీ! భవక్సుధీ | 

జనకరనంళే జాతేముల శత్రువు దేభనికాయసద్వభూ 

గణ నయ నాండజాతములం గారణజన్నుండ వొటశ త గం 

కణములు మ గొ నొకటం గల్పనం చేసితి ఇంకచిశ్రైమా 

అః . అర్థికి నీవొస ంగినప దార ము భో జనవ్యస్ర్రధర్మకా 5 

_మ్యార్జ ముతా త్వదన్యనసుధాధిపు లిచ్చుపదార్థము. ల్నిశా 

తీర్థ 'వరీచికాన్లుర సదివ్యమఖాదులు న్ నానొ! కావో! స 

శ్చాక్టిన! చేకటా(ద్రివనుధాపతి! నూతన మన్మథాక కృతీ! 

క అమరావతి. యమరానతి 

_అమరంగ, నిఇద్రుండు ే ంకట్యాద్రీంద్రుండే 

అమరులు. గో్యతామరులే . ఏ. 

'కమనీయమయు నందనంబు భుననంవనే ప 
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. వ హీతమతి చేంకటా( దెవిభుం 'జేలెడు నయ్యమరావత్రీప్ర రికా 

గతుభుజు లన్న వస్త్రములు హ్. రొకషప్పుడు. బూర్వ దినతా 

హితమత్సి వేంకటా(డ్రెనృవుం 'జేలెడు నీయమరానతీపురిక్ 

తత 'సమ_స్టవర్ణులును జక్కొ-(గ 'గాంచుదు రన్న వ్యస్త్రయుః 7 

re 

వ వీరాజా కట్టించె శలమితో నమరాన , 

i 'శీస్టరృప్రాశార గోపురములు 

వీరాజు ఘటియిరానె హీకభద్రరిశేళి 
_. కుంభధ్వజ స్తంభ గో ఫుకరములు 

వఏశాజు రచియించె ఛూరివై కంఠ ప్ర 

FE ర్హంభవరగోప్రురాలయములు 

“. వీరాజు నిలిెపెం బొన్నూరుపట్టణ ధర్మ 

కూటధ్వజ_స్టంభ గోపురములు 
mn టివాపట్ల గుంటూరు మోటుపల్లి 

_ చింతపల్ల్యాణెకుండిన సీమం గొన్ని 

యాళ్ళ - నేకత్చ్రతిస్థల నొనరం జేసె స 

నకం శ్రీ 'వేంక టా డ్రీం దుం చకులయకుండు.. 

స్ో పీరాజా వాకిట శ ప్రాద్దు నృష్టాన... 

_ దీదివ్యతిలకంబు తిరసదుండు. 

శరా హృదయ మం దెం ద్ర పతిష్టితుం 

డమరేశ్వశేశ్వరుం 'డమరి యుండు 

రాజు శెదుట. గా. - నీప్పి తౌర్థవ ము 'లీయ.. 

కపురికారి. వరుస నుండు. 
Cees శదాయ వు శేచేళ FOE. 



ia) కశీయతరంగము'.. కేకకి 
ఛి! ప | Ca = 

నట్టి రా బు ను వినుతింప నలవి యగనె శ 

శా జమా తుం చటం -చనరాదు శాని 

"వేం వ పెంచును వినుతి నేయ 

నలయు ,త్రీ,కా సశ సత్బు_లజమణిని, 

ను. సుమబాణాక్కుతి ! జేంకటా! దైన్ఫపతీ ! | పంభత్ప్ర శాపాథ్య ! నీ 

యమరానత్యమలేశ్వరోన్న ్న తసువర్ణాం దన్మణీగోపు రో ( 

న మెన్నక ది రజ రాటృశ (వథమద్భక్వార ప్త పం గాంచి కా 

ర్యము కాదంచును నిల్నె గాక గగనం బంకేంతేకు న్మింవచే ల 

మ. మయసంవత్సరమూ ఖకుద్దకుభంచద్హ్వావకీ తీవవా 
క రయుత్య_కేష్టుపున ర్వనుప్రయువ.సదాశిం దులాభార చే 

నయశీలుం డమరావతీప్రరములోన న్లూ=గి నానార్థిసం 

నయహర్షాప్తి భనం బొసంె. గవు క ఇేంకట్యాద్రీం్రరీ 

తి యనంగాం దగి ఇ వాసీ ళడకులము “చీజ్రంబుం జెన్నూందంగగక్,. 
GH ళు 

= టా. . ఎన్నివనంబు లెన్ని కృతు లెన్ని సురార్చన లెన్ని చేవ . 

లెన్ని సుసర్జగోఫుకము లెన్ని తటాకము లెన్ని వావులె. 

చ్నెన్ని పురంబు లెన్ని కల వెన్నిక ధర్మము లెన్న థ్యాతిపైల. 
Srila ప అంటు చూడల కా 

తీ శ్ర్రీవానీశెడ్డికలభవ 

 పావనుండై 'జేంకోటా(ద్రెపతి భానిల్లెా 

శేవలవార్ట్పలిఖా 
చ. వ్యారృతలధాతపంపి శాహివశయులరై.. 

ఊ. తద్దయా ' వాని రెడ్డికలధన్యుయ 3 వేంకట నాయం = ల రజా. 
ద్దె వె నని నృపకుంజరు. కొక్కానిె పెండ్లి చె కా స 

జ మే చెనీశ్వరులు. కద్దనియిచ్చినయీవి వటం! ల. 

- జద్దికిం? జాల డాయె' నృ పసందడి చతల ల సన్న. దోసమేకి.. 



న కమలజుం చ్ పెం గవ్చలం గాయకుల సృర నని కర్పభూ 

జమును. సృజింపనైతి నని చక్కగం జక్యనివాసిశెక్డిజ : 

'గ్రమహి హిప వేకటా(దెన్ఫపుం గారణజన్ము సృశంత. గాని చో 
2 

- సమిరవిహోయిశోత ee చెలువొందునె 1 చిత్రవై ఖరికా. 

న్ వ.  నరుణింప రాటు డు” 
a, గాం డికండు. కోవినజ నాధారో6 (నో - 
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స్ట ఏచిక్మషిగోణ కమ ప్రకతిభాస్వచ్చంద్రెకాశో భక ౧ 

పం బమనావతీపురము వీకూస క్రిం ee సగుక్రా, 

5 అంజనాచల మోన గంజో దృవాండంబు 

- నిండారురా డగొండ లనలగ, 

భ్రానుబిం బంబుపైం బగలు సాధింపలా 

నోరాడువీకటిగుంపు లనంగ 
కవిదర్శనాేమం గదలి వచ్చిన గజా 

'సురగో(త్రదానవస్తోమ మనంగ 

వింధ్య శె అస్టలి వెడలి కృష్ణాస్నాన 

“వాంఛాగ తేభరాడ్వర్ష. మనల. 

_ చెలయునమరావతీఫురి వేంకటా(ది 

విభుమనోఫీస్థసంచారవీధి దలంచి 

తీగ వొసంబు గావున. దెరుగులాడుం 

దక్సదావళిమ శ్రే తదంతౌవళములు. 

ఫ్రే విబుభేంయద్రనే సెన్యమె చెలయు[క్రౌంచనగంబు 

సలిలం లు. గాగ 

అశ్వ జసద్ధమహానవమ్యాగతుల్ 

(బహ ఆర్మేత్సవాగత్యప్రజలుగాయం 

-చారమార్థికహా సకోమపా(శాన్న భు క్ట క్రియ. 

re తనరల దీర్ల రస దంబుం గాగ న్ టి 

క్రకగజస్యంయశారా న ధోత్సవోన్నళుల్. 

' చిష్టర్లోక్సవస్థితులం గాయ. 

వికీ భ్ ంసహోస్తలావిర వంబు య. “ సః వం స్టలావిళ్ళృ య. 

తిరుపతిస్థల్ మమళ్గావతలీస్టలంబు. ప 



162 చాటుపద్యరత్నాకరము 

వన్నె. 'జెలువొంన విలసి ల్రై వాసిరెడ్డి 

వేంకటా ద్రం ద్ర నామప ఫశ్వీనరుండు. 

ఊఉ. అక్కడ వేంకట్యాద్రనిభు నద్భుతచక్యలు చూచి వచ్చి తా 
నిక్కడం గూర్చె బండితుల నినటీ లోపల వాసిరెక్డివా 

శెక్క_డ sis Cs .. యుప్పలపాటి: చోగిరా 

కెక్కడ నక్క యెక్క-డ న ఇక్కడ నిర్ణరలోక మెక క్క_డో? 

.. వేంకట్ళాదినాయం డుగారి యాస్థాన మునకు బుచ్చి వెంకన 

యనునొక కప్ యొక క్యగంథమును వానికొనివచ్చెనంట. ఆతని, 

కులమున గొంచెము కళంకము గలపాండంట, ఆవిషయమును 

కొంచెమెత్తి త్రి వ “యొకక వి So భి 

ప్రాయము నిట్లు తౌ జెక్పెను.. 

A కులమున గళంకు కల దనుకొంచుం గొంకు6 

Fe గావించి కంక్ట్యన శీలం గొంకుల. 

గవనమున జంకు నీమింం గాదు బొంకు 

 అఫరాటన్యట గ్రంక, బుచ్చిచెంకు. 

తరువాత 'వేతాకకవి తేచి... 

: Se . కొంకళ తమ రొడీనతపని 

బోర se BN 

స్తూ మంగు గల 
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En పన్నిన కున బాసను నోనును' జూడ క్రీసుచే. 

అం మాలి మాకులము నూట6 క చేమకూరి వెం. 

వ న మొరలు వయామతిం వ నాకః జాలడో జ 

"వేంకళ ట్యాదినాయయయ గారిమై నేజూక కవి చెప్పినది. 

న, నై భవోద్దాముల డైనట్టి వానీశెడె 

చేంక 'బ్యాడ్రీంత్రుల డా ల్సి వికతి క్రాసగు 

నొక్కాపూట వ్యయంబు ల్ తక్కిన ట్టి 

రాజకోటికి నొకరటి టి భోజనంబు 

” ఈపద్యమును రచించినకవి రాళ్ల శ బెండి పట్టాభిరాన 

రాజను బట్రనియు, (ఇతండు మలరాజుహారి యాస్థానకవి. 

వీతందు కృష్ణాస్నానమునవై..  యమరావతి శేనినప్పుడు. వేంక 
'ట్యాదినాయండు గారిని దర్శించి చెప్పె ననియు--నీవిషయము 

నెణీంగి మలరాజు వేంకటగుండా రాయణంగారు రౌదమూర్తు 

ల దై గనోళయాప్తూ ఫులుసుతోం బెరిగి 'సాటివాని నట్లు వొగడిన 

యాకృతఘ్నుండు మన చేశములో నదుగుంబెక్స్టై న. సీరంగితో 

గాల్యుండు” అని తమ ెనికుల. కుత్తరువు న చేసి రనియు.....నీ 

ల సంగతినంతయు విని యాబట్టు వేంకట్యాదినాయండుగారి వద్దనే 

యమరానతిలోనే యుండి 'తరువాక కాలందికాలమున"కే "పర 

. లోకగతుం డయ్యెననియు వినికి గలదు, 'అచటనుండియే జ్ 

ఇ ఆ. వెం 'జెలనుదొరలఫాందు శేయేండ్లు 'బేనినం 

మ చ టు 
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మెచ్చె 3 “స్స మం చిముచ్చటం జేప్పును 

అని? చీని (ప్రాణహాని జేయు, 

అను పద్యమును [వాసెననియుం గింవదంతిగలదు. 

జూాపల్లీ 'ధర్మాశాయండు 

ఈకపరాజ్యా సూరపరాజు ననునిరువ్రురుకన్చు లు జత 
స్త ధనసలపాదన కు. BE వారు దేశ రంచ॥ 

ణంబుచేయుచు, నొకనాం డీ ధర్మారాయం డుండ్య గామము! 
“చేరిరి నొకచోటిశే పోస్ట వుట యు క్రముకా దని వ 

ననన మారక బోయెనఃటి.  కక్ళొకాయయ 
క్ర విని. _సమ్మాన్థింప పల్లవ య ఏరొరువురున ప. "త మబసకు చేరిన 
తః aE సూరప i "కెండవకోని వి, ..నిట్లడిగనట 

" శవటన = బొసంగె ఓ నీరప రాజా! 

అన లంగా. 'నీరవ' సా. జిట్లు నమాధానమును. శెపె ప్పనంట. 

పాషాక్కుం "కెన్యకికిని. | జ 

చూపనిదే చూపె ఫ్హ నూరపర్యాజా! / 

న చు ఎబులునివానిం నోట ౬ కాజనీయయ. 3 
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దురువడి £ న్య కేకకడు మెచ్చండు మెచ్చక అరూవి es 

ప గుతున ంతవానికిని జూపలిధర్ముని వేయం భగేయినకొ. 

నాకాళతరంగెణికా. ధరణిలో నీవివ్వశే! నావుడుకొ 

"నేనా! జూప పవిధ ర్మభూవిభుని పాణ
ికొబుట్టుదా నాపగక్ 

' నీనాయంకేర మెడ శేడీో యవులే నీజేడ క సడ పో 

యేనా యాచ కుహిద వజాతనటవే! 
చ డాళ్ళహస్తోదికక, 

మల్కి_భ? రామ్ 

 ఈకతేండు తురుష్క పభోవు. ఈతని నే నామము. 

మలిక్ ఇచా మామ్. - ఈతని తురుష్ము_6డేన నను "తెలుంగగుభాపహ 

యందు రుచిగలవాండు. ఒకటి రెండు (గంథములనుంగూడ కృతి: 

నందెను.. ఈతండు 1 పదునారవశ తాబ్టిలో నాంధ దేశమునకం 

[బి బభువుగొనుంటెను: ఈష పభ. వొకనాంయ' “ఆకర కు
 ఈకుం స, 

మోకుంజే, వూకుంజశు” యని. సమస్య 

డచ్చటనే యుండిన యొకకవి యిట్లు పూశించెను, . 

ల! సంగ (గా నప నవ్వు 

లంజే వృతం బగు పం 

a వ నీపంే లోఖియొను న జ 

మీోకుం"కే మా కిమ్మా. 

క మాకుంే. "మేము శావదీ. దుభ్కింభరామా!, | 

. " నమస్యాపూరణమునకు 'నంతోక పించి. వన్కిభళ రామ్ 

భు వాకవికి బహుమౌన మొసంగౌనయ. య 
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_మవామ్మద్ భే జేక్ క సామాబు 

ప్రత డోొకచిన్న జమోనుదారు(డు. -ఇంచుకయుదార 
భావము గలవాడు, ఒకనాడు '్రసంగవశమున నకనావ్మా 
ణుండు.._ోపూ వారము, మల్కి_భ రామ్ (ప్రభువు కనులను మిగు 
నాదరించి క తీ లనంది బహూకరించి తనే వేరు జగము న నిలుపు 
కొని చనెను, న పేడుగారూ! తమరును నవాబు! ప్రభువు లంత 
వారు గదా యనెను, ఆమాటలకు సా పాబుగారుబ్బి “దప స్త 
జెవనెన నామై( బద్దమును (వాయుదు'శేని, నూటపదియాజులు | 
బహుమతి నోొసంగెద” ననెను, కవి గాకపోయినను. నమయః 
స్ఫూర్తి ర్రిగల యామి పుడు భాగవతములోని. ple ass చివ 
మన హీబుగారి కే చేరు సీక్రిదిరీంతి. దగిల్సి చదివి. నూటపది 

క ల్ల భల్ల యత్. 
oa ' భల్లుక' ఫడీఖిక్షగనయబలిముఖిదమర. 

బుల్లీహరిశరభకరికిరి. న 
| మల్గాద్భుతకాక మాక! మవానుదుభేకా!,. 

 నావిక్ల ఇ వారు. 
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సీ, దుఠములో నరివీరకరిస్తుబంబులం గన్న 

య కారం బొడిచి శెన్ను6 స. 

దుర్భరశ్యత్రుల దోడ్ల ను గనుంగొన్న 

నోవాడి కొమ్ముల (గుచ్చి యెత్తు 

మార న్ను పగరాజు నున్న గి తల చల్ల. 

మానమూనము ' ని మగుడం దోలుం 

: గక్కసించెడు వై ష్ రి దుక్కి కద్దుల నెల్ల 

గరుమన్నె గ త్తల సరకుల గొనక 

రంకె లిడు చుండు బసవనశంకరుండు 

శంక సుంతేయు లేక నిస్సంశయముగ 

'సమరతఘురామ! రావిళసార్యభామ! 

వైరిహృద్భల్ల ! యుద్దండవీరమల్ల !. 

. విన్న మహీళుల పేరుల 
నెన్నకురా భట్ట! దళము 'లెదిరించినచో 

'చెన్ని చ్చి పారిపోయిన 

బుంగ వీరమల్ల (డం ధాత్రి, 

ఈ. ఇచ్చెడువేళల రణమునల 

| బొచ్చెడు వేళలను నెనుక జూచినంబెద్దల్. 

ల మెచ్చరు వినుతిం చేయరు. 

| .. రచ్చలం గవికోటు ' లెల్ల రావిశనుల్లా!. శ 

కతన తౌంబొడవని పోటును... 
శ నటుల usin సభలోం FE 

వ. . జాగ దప దిరిగాడి 

ng మగలంజలమగయ. పీరమల యు హక. . 
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ఈ వీరమల్లన యొకళవికి మాన్య మిచ్చి, మజల తానే 

వేకొననంట, ఆసంగతి నాకవి యిట్లు వెల్లిడి చేసెను 

ఆ, చె. తోడబుట్రినదానిం దొలుతన మను విచ్చి 

వయసు. వచ్చువెన్క- వలచినట్లు 

రమణ మాన్య మిచ్చి రావిశమల్ల లన్న 

కముకమంద్దు తానె కలుపుకొనియె, 

శాకముూారి యెల్ల బ్రయజన్న య జ 

క. en చెకలం బెట్టిన 

.... దాళవనలెకొ ద్ని యర్థి తగ చాధింపక్' 

దాళేవలె దాత ప 

న్న శీలా మటీ శాకమూరియెల ల్లయజన్నా! 

“RX ద్వా లభ నులు 

సోమ తా 

క [గద్వాల సోనుభూపా! య. 

_. మృద్వికప్రభవతుల్యమృదులాలాపా! స 

 విద్వద్వెసరదిలీపా! . అన 

 పద్విద్యాభోజభూప! స. 

క నలుగురుం బలికిరి సరి యని : 

ఎరికా ప నా 
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రామనృ పాలు స 

జా, ని స్పంద ప్రతిపతుశికకరణోన్ని (ద్ర ప్రకాపోజ్ఞ వ 

దో _స్టంభార్జి ర్లి తసర్వభూవలయ దాక త్వా మరానోళ హో! 

poe వ. కరుణ"యాదోధి నాధా! యళ 

)సయాభవ ముష్టి పల్లి కలకం జా తౌర్క_! రామాధిపా. . 

వ ముష్టిపల్లి ౨ కులశేఖర! రామనృపాల! నీయనిక్ం 

శా కవకోటి నీ కులసంగసుఖం జెడ బ్రాని యాపయిక్ ' ' 

గో, తవిఘాతిం. బ్ po పయి గోరినసంపద లందు జూడ నీ 

ప[తిమహత్వ మిట్టి దన చాత్రు లిలక్ మహనీయులే చుమో? 

ఛవదీయామలక్షీర్షి ర్ న్ని భ ములౌ పర్వేందుపాండుచ్చద 

(పవర ప్రాగ్షజపంక జాతీనససపాధోధి పంచాస్యముల్ 

_పననాహారపతి_ప్రలంబరిఫుసత్పంకేజము ల్నోగగో 
ధనగద్యాలఫురీశ రామనృప! విద్వత్కల్పథమారుహా. 

3 శరదంబుధరకంబుహరిదంబరుల దూరు 

_వఫునమెన నీకీర్తి కామమూ ర్తి! 

. మేరుభూధరభూరిసారక నని గేరు 

మహీ నెన్న నీధై ్ యమవలచర్య! - 

. పటునిచాభువిభాని చటులార్యమునివాని 

'మాయించు నీవి క్రోదు మంబు | 

| 'బరికళ్ల దుగ్దార్హ వముల వమ్ము ? గడిందు .. 

“పజుధు. నీచాత్యత్వ పటిమ హెచ్చు. 

కోనిజనంబులు కొనియాడ? గదనరంగ. a ' iM 

ih 

వరండక। రవాల కేటిసంజాతవీత్రి 
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హో కే త్రశల భాయి తాహిక్రక్షా శ్ర! ముష్టి 

పల్లి re వనర! సంపద్విచిత్ర !, య 

ఆళ్మకూకునంస్థానావిప తులు 

ముక్క-_ర: నీశారాముభూపాలుండు 

sl జంభశ్వేమణభోగ ! నీదుయశము కా జర్చింపణా 'స్వర్షపీ 
_ శంభుద్యో(దుమళంకరాలయ కుభృత ్స ర్పాధి రా?డ్కా_ంతులకా. 

దంభంబు లృడలించు. గాక యనుచుకా దాత సర్వమూ మాకు దో 
_స్తంభ(పాభవ! ముక్త గ్రారాన్వయజ! వీ నతారానుభూపాలక్లా!,. శ 

కా. శ్రీయోషిక్కు.చపర్వ తాశయము 4 సచ్ళృంగారగాంగెయకా 
..-శేయప్రను స్సుట విద్యు దన్వితము. సుస్టైమప్రదాపాంగళో 
చా యెకామృతనృప్టి దాయక ము చంచత్కు.ర్మతీళా భ్ర విశ. 

 కామోర్చన్నమాను ముక్క-రకోలకాభ ర రనుం ee 
క. శ్రీమన్నుః' గారనీతా 

.. రోమావనిజానికీ రీ రాజి శునమె వ: 
 సోమహరిస్వద్ద ౦గా. ow 

ర్ కొంధ్లాల కన్న జ క్, క 

వైయ్మాపరి = దారస నసంనుము. కుం “అ కులం. nD వి స్తారాకద్యయ మందుం గంకణ, 7 
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గ్లిరివరకీ le _రిరహద్భగ్విసరాంగజమూ రీ రీ! మా _ర్హిదు 

'స్థరరణసోమ! సోమనృపసన్నుత! త పనకటేపాాా! 

జన్ను పల్లి రాయక మాం పతి, 

ప్ సమాగ్దోమ్మైకథనో యశక్ళ్ళ త్ర a 

'నోపాయిశాభిపీ్షోణికలుడు. 

భునదానమహీమ నిప్యా-సితసంతొన 
జీమూత బలిచె చైత్య శేఖరుండు 

సంపల్లవ ధావిత మేశుమం 

దరగంథమాధన ధరవరుండు. 

' నిజప పరా(క్రమవహ్ని నిర్ధోషికౌరాతి. 

శ్ పార్టి వసందోహవార్డి యికండ. 

ar టంచు బుధు లెన్న చెలసితి జన్ను 

పగ్గివంశాబిదంద! వై ఛవజి కేంద! 

భఛరికభూభాం! శంక రాంబాకుమార ! 

అసనుశరరూప! రామకృష్ణావనీప!, es 

ఊం చ్యిరము శామకృష్ణ నృప శేఖర జన్నలివంశేదీప ! న్ ste 
న శ్యాత్రవకోటి. పోరుటకుం జాలమి, సాధ్యసమంది ! వేగ లో. వ 

క్యత్రయిం జెచ్చినకా మిగుల గాకల విక్రమభానుం చేది న గ 

సక! సీడి ర జాల తపింపలం జేసె బూనికకొం స 

.. వేంకటరవ మణష్ట వ 

జ య. వశలం గె జట 

[ జేంటరనుణప్పకీ.§ క్త వోరట్రర్. 
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'- పంకజభవ పంకజభన 

న భూ 

పంకజభవ ప పంక కజూర్రి పంకేజంచై . 

సరసిజకకి ల 

దృరదళేతము నార మ్యకమనవ జైక్య 

రణక్షు. నవియే యూడెను. 

చ్ హేగ్రనుకి మగు తేజ; మునక 5 నవియే. యోడెకా, 

పై నలు గరు నినుర బలు మారుక్ 
గైలిచితి నున శో _క్తికాంతి కీర్త్యాకృతులకా 

నలుగురు నిను బలుమూజుకా 
న భళి! భళి! యనం గచ్చికం! భాగ్యతరంగా !. 

బారు 'పెంకన 

వర చాట వేంకనార్యుని 

న థర నిండినక్షీ రి వెలసె సి భరజిచ్చ్యురతే: 

న న్ధరధరజిత్పురిశ్పురజి 
_ ద్ధరజిత్చురజి త్తుకంగ ఛావళ్యంతై.. 
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శాయచర్శితమునకు: గృతిభర్త ర యీవంకోద్భవుండే. నరసాశావు: 

చట నరసారాయణుంగారి పేరం గట్టింపయిడినది. కావుననే (గామ: : 

మున శాపేేేపె ట్రంబడినది. ఏరియాస్థానకవి, శాళ్ల బండి పట్టాభి: [| 

"రావు రాజనునొక బట్టు. సంస్థానపకంలను సుజించినచాటువ్రులు. 

Er “హారుం డనుకొంటిమా oe భరించుయేది? త 

హరీ యనుకొంటిమా ఫణిక కృ తౌంతక వాహన యేదో. వోబ్మనో 

హరు డనుకొంటిమా సరసీజాసన మేోోదని ధీర లెంకు త 

మల ల రాడ్కు-లన్ఫసింహుని. వేంకట నార సింహునికా,, 

జ పలి చై ప్రభవఫీమరేఖు విలసద్భాహాబల సౌధ, కుం 

డలిరాడ్చాండితి యత రా డనుజసౌందర్యంబు దుర్గాధిష 

_త్యలఘు, నేవుము జానకీప తిసుదానాస క్తి క్షి మా కిచ్చుం గా 

కలగకొ శీ శ్రీమలరాజవేంకటనృనింహ  ఛాజకంకీరవా!. 

ణ్, తోయజగంధిచుక్కొ- లని తోయ ఖళు త్రిక నున్న చేమి? యే. 

మో యని సంశేయింపకుము ముద్దులసమ్మ! సురాంగనామబఖుల్. 

"చాయం ( లేక యిందు మ్లలర్లాడ్కు_ల చేంకటశారసింహాభూ. 

నాయక “చంద్రునింటం గలినాకము 'లెన్నంగం జి(త్రవై ఖరిక్ 

నీ శ్రీ మన్మంగళ చేవతాహృదయ. ప వీ. 

వ. సుత్రపౌత్రబలదీర్థాయు స్థిరా. | 

శా మైెక్వర్యముఖాదిసద్విభవ మృశ్రాంకేంబు మ్: శీవుతకా... 

వ. హేమ్యలాజకలీన!. 'వేంకటన్ఫ్భసిం" హేండ్రా! కవీరద్రన్తుతా!.. 

J : « కంతుండొ యిరిదిరారమణికాంతుడొ; చారుసరస్వతీసతీ ౨. 

'శాంతుడొ; త్రీజగజ్ఞననికాంతుడొ! పుణ్యవసంతుండో! శే 
కటి. 

_కాంకుండొ! యంచు బండితులు 3 గాంచి పష్టద్దస్థభ్య్తందు. వ మించి
 మయో: 
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సీ ఇతడే కదా! మదోద్ధతనై రీ రాణ్మ క త్త 

_వారణవారకంశీర వుండు. 

ఇకండే కటా! 'జగ్గద్ధితకీ విఖ్యాత 

విరియ అనోతాఖివృద్దకయయ. 

ఇకలే క కదా సచ్యాశ్రితకోటిసంరత్, 

కారా గతామ రానోకహంబు 

శల కడా క విస్తుతభూరిసా[ మాజ్య 

అశ్ర్షీకటాకు సంరకితుండు 

ఈఠండే కద.గుడగిరి శౌతశెల 
కాండవడ్డుష భూ భుజోద్దండధారి 

హారి మలరాజవేంకట నారసింహ 

కుంభినీపతి చేంకటగండనృపతి.. 

ఊం. రా జనవచ్చు * శ్ర కి రతిరా జనవచ్చు మనోజ్ఞ షల “ర్టి ర 

కా జనవచ్చు భూతి నిధిరా జనవచ్చు క్ 

_జనవచ్చు గ్ రి నగరా జనవచ్చు. నుదారరేఖ మ 

. డ్రాజనవచ్చు రా నరసరాయని ేకటగండరాయనిక్. 

న శి జకర్యా మొక్క_లడాయడశేరనిజిన్వా 

' శేరీతి శాస్తా్థపితవు గన్టెం 
జ కాంత 5 మళ్ళ భావనల గేకుమనమున. 

“కేటు. ౨ యశః కాంత. స నచ్వ గ గలి 



తృతీయత రంగము Fs 

తొనక మహిమ మహావిచి( త్ర 

మనంగ వెలసితి మలరాజ నునకు లేం (్వా 

చేంకటనృనించావిభుపుశ్ర ! బిములగ్యాత్ర ! 

గుణగణకలాప 1 So 

వంకట సంజేరదు వితరణస్మూూ రికి 

=. జలరాశి పతే యయ్యె 
వేంకట శం'డేం[దు విమలయశీః కాంతి 

శేణాంకుం డతిహర్థ మాణుం డయ్యు 

. వేంకట గండేందు వృత్తి తిన నైభ వమున 

కబ్బ నాభుండు సుఖ పా ప్ప పుం డయ్యు 

' వేంకట గుండేంద్రు విక్రమ హాఢికి 

విబుధాంగచాతతి వేడ్మ_ం జెండ. 

న్ 'నార్రమలరాజవేయట నారసింహా 

విభుం డొనర్పెడు తతలవిశేదమూర్టిం 

దేజరిళ్లెడు జనభాగభోయ మనంగ 

సకుబలోన్నతి వేంక కటగండనృపతి. 

3; మలరా జ్వేంకటగుండభూరమణ యువ. గ్ ప్రవిభూపాలకాం 

తేలు కాంక్నీంచుచునుందు రాతతసమ త్వాబ్దంబు ల లన్హైరిచి. 

వ. హ్నం జెన్నొ ందనిమాసబ్బండముం దమి(స్రాయు. క్షనుప్రావళీకా 

క వా a నా. 

చు ఇ అము గారబోలుల గావు వీ నీ 

పటుడాళ్ళక్వపశేన. 'విశ్వభరణ (ప్రై 'రంభముల్ ' గల్దునే! | 
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మ. మలరా'జ్వేంక క్ర గుండభూవర భనన్మావ్య ద్ది ద్ది్రహ(దాజమం 

తలిగుండెల్ పగులక్షా ధకాంధణని నాద స్ఫార భేవీనుశం 

ఘుళ సుంటారవగంధనింధురశుటాక్రాం తై స 

ఖిలస సంపత్పరి ప్రూర్జ భావ విలసవ్వ్యృద్ధశవపట్ట పట్లుకా 

కలిత శ్రీనరసీంహ రాయనగరికా గటెంపీ ర్ విదఠకొ, 
వ ఠు ధ్ 

ఈకసండారానుగారి కిరువురు భార ఏలు. 
శా, స్వామి జేంశళ టగుండభూవరనృసింవాక్షూ శని రాడ న. 

శ్రీశుత్సౌథవిచి త్రరక్న రుచిసాం(దీ భూశ్రఫీ కిక భన 

ద్వామాతీయుగముభ్య మరలు తలంపకా రుక్మిణీ సక్య భా 
నమూనా Se ర్స్ వని "a భావింతు రారో క కమల్ 

మ ఏ. రనిచంా మగృరోగమోపమిక బెల్లంకొండ విన్కొండకా 

_ డవిటీధుర్ష నరాధిపత్యధృతినై. చానానృపస్తోనుసు 

Ee స్చవివై (శ్రీమలరాళ్షృసింహుని తనూజాతుండు నా మించి త 
_పవనికా 'వేంక టగుండ? భూవరమణీ! యరారి చింతామణీ! 

థ ® RE 

ct ' శాజకళాకల లాప ప! ములరాట్యు-లవేంకటనండభూప! న్ వ 

రాజికకీ ర్త here) వ. 
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ము దులరా'జ్వేంకటసండభూవరునిసా మ్యం 'చెవ్వరీం జెప్ప a 

వలయ(తౌణమనోజ్ఞ సూనృతరి ప్ర ప్రధ్వంసలీలావిని . గ్ 

శృలభి ర్యో క్తుల నొక్కపట్టాన హరిశ్చం(ద్రోరగేం్యద్రుల్. సముల్ 

'తలంపకొ వారల కన్న "నెవ్వ రనుచుకొ దర్కి_ంతు శాక్యో త కమల్. 

ఛా, (శ్రీశా. వేంకటగుండభూరమణవాకీ క ణామహాశ్వర్యలీ 

లాశా స్తా9దికళావిలో చనధనుః (ప్రజ్ఞానుభ్లోగస్థైికా Es 

పాళాస్నూ రు రుల దుల్యు లం చనల "నుద్యత్వార్టిజ్ఞ వాణీశగా. 

రీశాంభోజవరుల్ భవత్సములుగా కవ్వారునీసాటికక- 

ము పటువార్థి కా విధి దీసరక్సు ణకు గల్పౌస్థుంబుం గల్ప్చించి యొ . 

క్క_టి నైనక్ ధర నుండ నీక దివి జక్క న్నిల్చి మ(లాజచేం 

కటగుండ్న ప్రభు నిత్య దానమతిం గా గల్సించెం గా కెట్లు స. 

| చుట యిం మ రకోపాయ యాహింపండేశ 

మ, పటులీలకా నిఖిలావనీజనము సం(హ్రార్ణింపణా ముందు ధూ 

రజి లోకో త్తరుం డీళుం 'ఢేకతఠదున్తాఢ్యుండు నె యుంటయొం 

గా తటికార్యం బని వడిన తక కలక రుంధు మ్మలాజవేం 

| కటనండ ప్రభు జనించి బహుదున్రాధ్యతుండై మించెం గా 

— నెటు లొకం డఖిలావనీజనమనో ఫిస్ట్రంబు. లీ జేశ్చిడి౯ 

ఉం, జేరుచమల్లు స్ప రా జనన వేత టగండ డన్ఫపాల! నీయశ 

వారిజారికి as అ కల్లం కప. 

యు క్ రజల [ra సఖ్యత ప్రిగావింప a | 

 మలరాడ్వంకము. భాస్క రాన్వయమునక్. మాన్యుం డుదారుండు సశ 

వా ల. డాజీబలవచదై 'ైషితనావై భవో. 

12 Se RE 
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జులుం జె జౌ వేంకటగుండభూవిళుండు విద్వ ద్వాంతపుణ్యంబునక 

గలిగె న్న డని ప లాం గవిలోకం: చెల్ల నెల్ల సుకు 

చ రతివరదివ్యరూప! మల రాడ్కులవేంళటగుండభూప! సక 
వితరణలేఖం గాంచి ద్యుక విగ్రహరాజు తనూజా రాజు వా 

కతు € లాకవేళశ దాత లని (ప్రస్తుతిం జెందుదు లేమొ కాని స 

_ తకసహధుర్యచర్య! వసుధావరులం దొకం డైన దాక యె 

శతి విలసిల్లుటం గన మొకించుక వంచన లేదు భూవరా!, 

కూ. వింటీని మల్ల టం కీ శ్రీ జంటయాం 

Rr నధో క్షజుడాపలికంటి క్షల్ల య 
_క్కంంటికి వానియింటికిని కామునివింటికిం దమ్మిచూలివా 

ల్పంటికి ని్థలీనువడగంటికి న్ 

మ. 'మలరా చ్యేంకటగసండభూరమణ యున్మశ్చాాంగణషోజిళ్ళం 

_ ఖలబంధంబుల గంధసింధురతతు. ల్లాఢంబుగా నిల్చెశ న 

సే (శులయావాసకృ తాప రాధికకుభృస్తోమంబు నా లేక భే, 

రుజశ్శాదోన్నతి నిల్చునే! యకట ! ఇద్రోకమ్యూవక! 

మః మకభార స్వే టగు ండభూర ముణయుషు శ్రే చ్యార్యసంరంభ; య 
ఎక లీ త్రో ద్య ద్రణశేరికాధ్వనిమహాకాం' తార భూభ సృద్దుహో.. 

వళులుక్ వై రీచయంబుంగాం చెననగాన్న _ర్హించెం వ. 

_ త్యలనాదంబులు? వానికే సమస! పనిత త్త డే ళలన నల్యార్య (గక. 

| మ. కలాల గోపించి | నూ: మ. 1 



 తృతీయకరంగము 

ఇమ, అరిరాడి డృికకచారసి ంహప్పురఫౌధా (్రన్థరాకానిళా. 

కరసాఠంగవ ము మచ్చి కానసుమసంఘూరేంబు భక్షీంప సుం 

దరు లంకం గనిపట్టి రం దది మొదల్. డైన్యంబు జెన్నొ ౦౫ గ 
. చ్చజం జర్మద్దుం డదిగాక రా జులకు6 గాంకు క్లావె నల్. 

ము రనుణీయాకృతి నారని ర 

ర్పముసంధానవిభిన్న విశ్రుతసుధాధారా స్థ పుతిం గచ్చ ను 

' _్రమచామోకరహర్మ క మౌళి కలసౌధఖ్యాతి కాకున్న - వ. | 

_గమలారాతిక్షి నాండునాటికి6 దనూకార్శ్య ౧౦బు సిద్ధిందు చేశ. 

మ భరణీమండలి నారసి సింహాపురహౌధాభ్యంతేరాళ (వభా 

న. కరదం(దామలప్ప త్రికాముకరము ఖ్యాలంకృత _స్తంభకు 

డ్యరనూ నై భనముం గనుంగొన సహ్మసాకుండు దక్షుండుగా 

. కరయం గోవలమ ర్త mE నిరీకీంహయకా. -. 

మ. నరసింవ్నా ప్రభుపట్టణో త్త తరలస లసన్నా నామణీచి త్రభా 

'స్వరమాయోషి పీత రాజపౌధ మమశికా సర్వంసవోమండలే 

శ్వరసనా శ్రనితభాసమె చలయుచుకాసాకూ దయోధ్యా పురీ. 

ట్. .వరభాస్వక్కులరామచంవ్రగృహభాఫ్వన్లీల లం కాదల్ 

చు. (ప్రకశా ర్యాన్వితచార రసింహా హనగర్యపైసాదసంచార సం 

గతదాంపత్యరతీ. ౬.4౪4౪ Ree 8 ne 

.. శ్రశళుల్చువ్వులతో డల థోయ నవిధారాభ్య త్త శ్తటికా తాలి పీ 

చ్యుతు. లయ్యక ధరపై, సము్రజము లంచుకా జూడగ జశ్రయినకా. 

య. పటురీలానరసింవా రాయనరేగడ్రూసాదరక్నంబు. చు . Tie (1 శ 

_ కడసండ్యప్రభుతోడం జెల్వనురె ? సామాదై దై జయంశ్యాఖ్య' షడ్ 
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భి కట గాకన్నను నిల్తురే బుధగురుల్ కావ్యజ్ఞు లుద్యత్సము 

త్క_టదివ్యాంగ గన లిస్ట్ర భోగములు గర లా గల్లు 

పు సరనీజాతప రాక తాంకగతలీక్యున్ఫూ ర రి వీక్షించి కొం 

దజుసారంగ కళద్రుమా[గ్రదళి తేం్రాశ శ్రద్యుతిస్తోమమం 

దురు గా కందు నృసింహ రాయ ఫుకసౌథోత్సంగసంసస గా 

కరయజ్లా వేట్ెకరీతి గాదనుచు వ Se 'జెంచెదకా. 

ఈ 'శ్రయకచారనివపుం శేఖ కాంచనరత్న ఫాధవా”. 

తౌయనమాగ్గ గృదీపకలికాగస నుంబున భూమశేఖ చే . 

వాయనం జూచినా వదియె “చంద్రునిలో మృగ” నుంచుం గాదుగోశే! 

జయని కాని వాదములు గార మప్పురియగ్గకోటికికా. . 

మ. . సరసింన్నా ప్రభుపట్ట ణాంకరలసన్నా నామణీ వాతబం 

_ధురఫౌ ధం బురులీల మించ హిమవద్దో,త్రంబు దూరంబుగా 

జరగక దొరక క శ లరక్న మొగినై జావాసమెవ్యారికికా అ 

స్ట 2 గురిగాల న న్నడదయ్యేం ర గే. 

చ. అక్ష కలంమనారసింహనగరాంకరచి త్రిక క్రయం క్రనా 
యకక కృత త ్ మపా(త్రనిహ్యభ్రమణీకృతి జూడ నొ ప్ప దీ 

8 శ్లీకనిజప్పు క్రకోటి కొక క్రీడ యొనర్చంగ6 బూనెనో యనక. 5 

నిక వ డాక్మమదంబుం కందక జ శ్ వ . క 

ఊఉ శ్రమని ంహరాయ ప్రక శేఖరసాధనివాసవాపినీ 

. మౌనవమానినీమ్యఖులం మాటికిమాటికి( జూడ: వచ్చువై. . 

' మానికమానినీమణుల. మానక వూజ లానర్వు. మల్టి sn ea 
'నూనయలేే యనక దలపం జొప్పడు. నప్పురం... ఊాఠశా శి ప్రత 
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ఆ. ఎంచలో వారి భాగ్య మళేమన నే ర్త సమస సనూత్నర 

_'త్నాంచికనారసింహ పాసగ రా
ంకరఫాధపవారిణుల్ క కరా.

 

భ్యంచిత ఖుంబు విష్ణుపద మంచు స సపర్య లొనర్న -జీర్చుూగా 

నుంచినపూవులో స నొ ప్పెడి నప్వురి6 చాకకానళుల్., 

వ నఠరహరిప టణాంతరమున ౦ ద
పనీయమణిసు సుర ద్రసో 

త్కృ_రనృప పమందిరం బలి 
ద్వారక తో నలయాదవేం((దుముం 

దిర మన6 గానిచో నచట నిల్బుసో రుక్మిణిసక్య భామలి 

ద్దు నిరు ప్రక్కు-లిక్ ఇలయ
 చామరసాతుడు క, న్య దేవుండ

ుక్ 

చద జలనిధిమన్న సాంద్ర
త. చీల చ్వారవతీపురీరమా 

| 

లలన మందుతో ౬ చె
లుప లాలన జేసి నృసింవారోడ్చురిక్

 

"న మని ఫోధరాదృరిక్ళరీ శొక వేకటసండరాలయరా. : 

డ్లిలకుండడై జనింతు నని శెల్భినవో! యన మించే పత కుల్. 

జ . ధాదణి ్రీనృసియావనుధాపతి
పట్టాధర్మహర్మ్య క్రి 

_ ఆౌరచితైక ఫున్చువనుల
ం దిర వాం-డెడూసత్సరఃపయః

 

' ఫూరికభూరియంత్రజలపూరము
 లాక్కెడం గూడ6౬ చాటిమి.. 

. న్నేరన నిల్చి కాల్వ యొకం స
ా గగనాంతరమ్ముునజ్ =. 

ఊ. వ టొలయకా నృస
ింహధరణీ రాంతరఫౌధవీటిలో 

'చోటులు. జల్జులాదుజలవ్రూరమ
ు భ్రమలో గలం బో 

' వాటికి నాటనుండి జలవాహ
ము లన్న ప్రసిద్ధి గై నీ 

బూటక ముప్పు నీటితాని 
పోకెటు "వచ్చెద వ.

 మ 

జ 'సరుబుధకవిలోకంతై. ల్లో 
ఆ 

నుఠుచిరబహువ జే హేమ. శోథ్లాకర్
న రమె 



చాటుపద్యర త్నాకర ముం 

సుఠకరాజు మేుడకం పెను 

నరసీింహాఫురంబు సాధనాయక మమరకా, 

బరయలోల గైలాసశెల మన౭౯గా దగునా 

గిరి కా దటందు శేనియు 

ముజ్లువకో దుర్లాధి నాధమందెఠమగు నే!. 



్రీరన్తు. 
టా 

వాటు పద్యర త్నాక కరము 
చతుర్థతరం౦గ ము, 

వేమగుంట ల | 

క విధ వైన తు మగనికి 

_ తిధివెట్టును కథలు వినును తీరము 'లేగుకా 

ల అధము(డవు డానికన్న ను. 
విధవాయా వేమగుంట బేంక్టటాయా. 

వేముల చిన్నారాయండు 

క. తల శెంకపె పెంచుకొన్నను. 

ws విడిచి కన్నకూళ్ల 0. దిన్నక్ 

_గలుగదు” మోక్షము చి తము. 

' విలయము మ గాన్న బిజన్ల 'వేమలచి? న్నా 

గత్వా, 0 స్టనన్యములు య. 

వడి నీళ్లకి క - జెజువు శెసను. వన్గమును మ స. 
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జెడనిది పద్యం బొకటియె 
కడియెడమలం గీరి గన్న గువ్వల న్ను. 

క్ వెలయాలు సుతుండు నల్లుండు 

నిలపతియును యాదకండు "నేవళ ధరలో. 
గలిమియు లేమియు నెబులకు 
కులపావవ్చమా ర్టీ వన్న we క 

Pee అంగీలు చాలు 

చంగావిమెటుంసనే సెలం సరిగంచుల మేల్" 

గొంగడి సదిం 'ోలవన్న గువ్వల చెన్నా 1. 

= క ఎటుంపదువు 'సకలవిద్యల 

చనెజులని విశ శెండుకలన ేవే వన్నకా. 3 
 బిరికితనంబును లోభము 

సజు తెటులవు జగతి చెన్న సవ్వలచెన్నా | 
. స _ఈవీయని పదపద్యయఘ 
గోవ స సభం జదివె నేని పంభినిలోనకా. 
కిచ్చిన వదపద్యము. వ we 
గోవేస సభం షు... సవ్వలచెన్నా!, 
, కు పరిగోరు కున్న గింజలు. ou 

'కటవ్రన కడ్డంబు కావు కష్టుం వ లు 
తిర పెమున శమ తీరదు. : 



చతుర్థతరంగమ 

క్రొత్త అమరప్ప 

“క. భూమండలిలో 6 గనిన 

 యేమానవుయడైన ధన మే పేక్షించును గా 

ఆమేల్మిగుణము పట్టను 

కోమట్లనుం జూడ గొప్ప కొ_త్తమరస్నా!. 

"క్ట, వరహో లెన్ని గణించిన 

పరమార్థజ్ఞానిపో లే పావనం డౌనా? 

ధర వన్నె లెన్ని గిన న 

_ సరిగింజకు చేమి గొప్ప కొ Pe 

క, వాటమెలిల వచియించిన 

స. చాటిలుంగావానిమాటపదుగురిలో నక 

వాటమెబుంగకపలికినం 
నోటికిసరితూ గదప్పకొ క క్రమరప్పా. 

క. కూటికిగదయిందాదులు 
వాటముగాయజ్ఞ ,ములికనచ్చుట లెల్డ క కా 

నోటానకోటులాసరినం . 

| నాటికి జిక గపన్న | కొ క్రమకప్పాన. _ 

| అం  వరళులుమెన్చే. 

క య ఇ్రనండాళినొప్ప 8 కా గ శ్రమరప్పా[. ం 
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నీ వీనులస సింహంబు నెలనాగయును గూడి. 

యొక మాటలో ప ల నుండనలయు 6 

బక్షీయు వ వృస్త్రంబు6 చాషాణమునుం గూడి 

యొకమాటలోప పల నుండవలయు 

ఫణి రాజు ఫణివైరి ఫణిభూపుణుండు గూడి. 

మయొకమాటలోప ల నుండనలయు 

రారాజు రతిరాజు రాజరాజును గూడి... 
న. మయొకమాటలో పల నుండవలయు 
న ౦ంబు జెప స్ప లగా దీనిధులకు . 

_ నెలలు పన్నెండు గడు విత్తు "నేర్పుగాను. 
సళ చెప్పునాతండుభావజ్ఞ శేఘఖరండు 

లతుణో-పేంద్ర! కృష్ణ రాయుకీతీం ద్ర. 

5 మనుజు నియాకారమహీమకు మొద ఇ? 
నగవైరిపై రుని నగర మెద్ది?. 

రఘుపతి ) గాచినరామసాండజ మెద్ది!. | 
i ' శివికన్ను. లారి ర్టించుచెలున యెద్ద 

పంచచాణునియింట6 'బర్రలినడుది. యెద్ద! 
స. టి గీరిపతి hoa ర య్య 
న్. నయనాంగరకతుకు ఇ ననువై నేనల్లు, స 
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చెప్పం గన్తినే న నిత్వుం జిన్నిమాడ 

లతమణోే పంద! కృన్ల రాయక్షితీంద్ర ఓ. 

సీ, అసమానకోదండు. కెనరా జెవ్వండు 

రాజు పేరిట గల రాగ 'మెద్ది! 

 శాగంబు సరివచ్చు రాజిత బుతువెద్ది! 

... బుతువుే కరింటం గలకు[ద్రుం -జెవండం! . 

రద్రునిపేరియ రూఢియౌాప తద్ది! 

పత్నీ సేరియం గలవృత్న మెద్ది! 

వృతుంబు 'సరివచ్చు విలయుభూపుణ మెద్ది! 

భూపుకు సరివద్సు భూమి తద్ది! 

అన్ని (టికి జూడ మూంజేసియ క్షఠయులు 

అదు లుడుపంగం దుద లెల్ల నాదు లగును 

చెప్పు నాతండు చావజ్ఞ -శేఖకుండు. 

లకణో జే పేం్యద్ర! కృష్ణ కాయకి తీంద్ర!. 

సీ, ఇలరామునకు క్షీత్ర యొచ్చటం గ నంబడె! 

నొారాము6 డేటికి యడవి కరిగాక. 

'-శతనమారీచుం 'జేమిరూపముర' ఊాల్చెస్... 

"a _ నెలమి. నైత్యులరాముం "డెచటం జం ఇ 

a హా. డారాము™ జూచి యేమని పల్కెలి. 

ఖ్ వాలి. రాముని చేత నల్ల నో. టి 

అంక యేరీతిని రాముఃడు.. నోటి ధించే! 

ree
. 

అన్నింటికి కూ జేసి, గరములు న 
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చెప్పయలవాడు భౌవజ్ఞ శేఖకండు. 
లక్షణో-్పో పేం(ద్ర! కృద్ణ రాయక తీం ద్ర! | 

స నక్ష త్రపీధికి నాయకు డెన్వండు. 

రంగగు గుడిలోన లింగ మెద్టి? 
వాహనంబులమోంది వన్నెక్రు మొద ె ద్ద. 

ల. 'బేవతౌబువులక్ర. దిండియెద్ద! 
నరకాసురుని? గన్న నాతినామం జెద్ద?. 

పొలతి చక్కూందనానం బోల  నెద్ది' 
తల్లి క్రీం గడగొట్టు తనయుని నెద్ది? 

అ ప్త్రబింబంబు? గప స్ప ెద్ది 
లై అన్ని 6టికి6 జూడ ఇంజేసి యక్క_రములు. 
ఆదు లుడుపంగం. దుద లెల్ల నాదు లగును. 
: చెప్పు నాతడు భావజ్ఞ en 

లక్షణో+క ఎ౦|[ ద! కృస్ణరాయజి కీం ద్ర! ft 

న్న రామం య గాడి రావణు మర్గీ స్టీం? 
:  పరవాసుచేవని పట్టమద్ది!. 
FE రాజమన్నాడునే రంజిల్లు శర మేన" 
Re . వెలయ నాలుగవంటిని త్ వ్ చేద? న నీకు. నొనిపోవం జటచిన ధను 
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ఇెప్పునాతండు భావజ్ఞ శేఖరుండు 

ల్లక్షణో పే 0(ద్ర! కృష్ణ రాయ్స్, శీ తీంద!. 

శృంగారము 

చ కరభము లేవపెందొ డలకాంతులం గాంచ6 దలంచి ఫీత్రిచే. 

"లిరలగతిన్ సతీగమనవృ త్తి వహీంపల నోచెనో తుదకా. 

దరిగిన మధ్యమస్థితిప పదద్యుతిచే ముఖునర్హ మంతమై 
__ 

తిరిగి సక కంటకోవిలగతికా దలవంచి నశించెం నోశలకొ, 

నీ. కంధరం బింతిజడసరి గాక యోడి. 

ప. ంబు6 బాసి ను 

త్తు బోయి న ద త్తరిల్లి 

వ. దయి ముకు సీమ ఫ్రీ "నన సె. 

మ. మృగశా జేక్షుణ గుబ్బిగుబ్బగవతో మెం డొడ్డి హీనంబులై 

నగముల్ వృద్ధి వహీంచి యానయసమాన స్వచ్త రోమాళితోల 

బగ సాధింపయగ "లేక పూర్వమున6 బుంఫావమ్మున_ న్నాఖికిక
ా 

దగశే Ee బడే క బలవదై చై ప్టరంలు: వాటిల్టుటక్ 
. 

సళ, కంధరము భరము. కరమును - 

ల కంధరథర ద దరము కరము కచకుచక టినా 

న క్షింధురమా సింధురమా వం. | 

టో _సీంధురమా. నైభవా పి మిం చెలువ యొసంసక
ా.. 

. క. ద్యయంబనడతోడ సరీరాక ముఖభంగ
. 

మ దశన" ది నవ్వుతో? దన దనరయాభె. 

ర . నగనంబుకొను ప్ 6, దె. 

' తమునోంది న నవ్వుతో దనరంజూచె. ' 



10 టుపద్యరత్నా కరము 

సారసంబం[ఘీతో సరిరాక సావర్ణ 

గతిమాని మోవితో గదియంబూ స నె 

గనకారికటితోడ నెనరూని నారివే 

సము బూని మేనితోస సమత? జెండ 

. తిరిగి సతికంఠకుచబాహు. సరసనాసీ 

కలకు భయమంది మొజనెట్టిగతులు మాని. 

_ యొఠలి భరయసాలి వత్తు ఇ యొకట'రెంట 

ud 

మాటనాలింటితో సరి మొసయవయె్య! 

కుచపాళి గాంగేయకుంభజ[ పభ మించె 

ధర్మ రాజఖ్యాతిం దనక బొమలు క్ 

_ పటుమక్స్యరాజ (ప్రఖావంబుం కం గన్ను 
లంగ వ మా దాల్చి 

_ఖఘనకృపాతిశేయంబుం సన్తి పల్మూ.లు మించె 

'చశ్రిలేజముం గేలి 'సల్సె నాఠతు 

ధా _క్రరాష్ట్రద్యుతిం దనలె యానస్ఫూ రి రః 

ల 'ధ్రష్టద్యున్నదురుల మిగిలె. ps 

నఖిము. లక్జునసత్కాంతి నగవు మిగిలె. 
ఫఘర్మసంపద నవనవగణన. మొసలౌ. 

తరుణిం గురుపొండవబలంబు తనల మేన... 

నెంత చిత్రం బవకో యింతి నెంచి చూడు 

i అహహా 'డానిసిటుందులు 



చతుర్ధత రంగము . 4191 

* నగమా కుచ మా రొగిప 

bs తర శేకు. జీవనగమా నగమా. 

నగ మారొ-ను నుడి రంభా వ. 

నగమా తొడ లీఖభునాఖఘునగమా మణికిక. 

, మూసహాము 'మోసరిం చె సతి! "మొల్ల సుగంధిరో! తాళంజూలే 

_ ఊూసహము నిల్వదాయె కడు ముమ్మృ-రమారుడుం బాణజ్ఞాలముక 

చేసాము (సుక కాయకి మిగులల దీ వ్రత "చేస్సాను భామ చూడ దవే. 

_యాహవవీరు6 డొమభుడు నద్భుతే 'మొస్పం మూర్యలహళ్చెనే 1. 10 

. మమతను తన్కు. నొక్కాచెలి మానిని నీవిభునామ మేమనక్షా 

గమలజగంధి పల్కె_ గరి కంధి (ప్రజాపతి సోము డాకప 

(త్రములం (ద్రివర్ణయు _క్షమగ (వాసీయు నందలిమధ్యవక్ష్మ ముల్ 

(కమముగం గహార్చి ఫల్యిఎనను (గ్రవ్మార నావిళునావు మయ్యొడిక.. 

. చవితికా వ మస్ట్రజాం చేసి పంచమనిధిస్టానంబు లంఘించి యే 
' డవవాం జేలినవీడు. జేర పదెలుంె యస్టృమస్యందనో 

ద్భవి వీక్షించి తృతీయు చెంతకు జకుర్లరోణి నంపించి య్. 

' దివిరోధికా "బెదిరించి యపష్పురి యు న్నిల్చి ప 

, వనదరు' 'షేందుజంబిలసువర్ష ములన్ ర నీట నింగిం జె. 

ట్రను సెగ నక్క నీద ధహుళవ్యధం బాల్పడ : మాగం రాన ను 

రను. చెళుకంగం గంద నిలరాలం గరుంగల నీరురగక్కము న 

సన్లు నవియ నొక్కనీరుగ నొనర్నెం గచాకీముఖ. న 

సువళేశి యని. నీవు చెనకరాకు సమీర. 

_భుజగతోమాళి యీ వ్రత్యుకోడి. 
క మీనాక్షీ యని నీవు మోజికు' కోేకంబ! 

.. జంధద్రికాహాస 'యీచం[ద్రవనన 
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బింబోషి. యని నీవు బెదరింపకు శుకంబ 1 

| సాంకవామోద యీాసన్ను తౌంగి 

కంజాస్య యని నీవు కలహీంపకు మృగాంక 

'స్వర్మానువేణి యొజలజపాణి 

శ్వాస వమోజ య 

బంధువులు. "గాన మోకు జెప్పంగవల నె 

నిట్లు వినకుండినం బరువు లిడుట యెగిరి 

పడుట వదరుట కుందుట ఫలముసుండి !. 

ద సరసిజ తే ! నీవిభునిచారుకరం బగు పేరు 'జెప్పువూ!. 

అర్రయంగ నీవు నన్న డుగునాతనియే ఎ రిడె చిత్తగింప్రుమా! 

కరియును రక్కసుండు సరుకార్ముక ముక శర మద్దముకా సుకం, . | 

_బజరుదుగ వీనిలో. నడిమి యక్కరముల్ల ణుతింపం చేరసకా 

చ నగతనయకా ధరకొనీరీని నాలుగున ములన్ లిఖించిపొం 
దుగ దుది సొక్కయక [రముదూకొని Ses 

నగును గజాననుండు మతి యాదిగ నొక్రా_క యక క్క_రంబు దిం. 
“తగల జతురాననుండు శరజన్ముయ. పంచశోరుండు hr ea 

చ అరయ నాణువక్ణ ముల నర్జును పేరు లిఖించి చూడనా. 
 యమరవిభుండు మణ్యుఖుయ నక్షీ పయోరువావై వైరిమేదినీ 

సుమళరు.  లయ్యెడెన్. మటీయుం. జ గ్ర ము. 



&. అకరపతుపాతమున నర్థము నళ 'నొసంగ. క్య్బువక. 

భిక్షజటాధరాధికులు భిన్న నిజ వ్రత లౌదు
 నైన దు 

' రృిమరుజాశిశుచ్యుతులు. "పెక్కు_గు భక్తి కీ
య బాలు చాననా 

క యఫుము ష్ శంక దొజంగు మీయెడకాం 

న్నా “శై వాలంబును “సెకతంబు 'లెదురై. చంద ee 

 గ్రావాకాశభుజంగకూప పములం దూరం బెన "నేకక్పర్స్.. 

_ " తావిద్యావిభవం బొనర్పంగ దశాబ్దజ్యోత్స్న లో నర్గచం 

Ags జూాపినం గని దాణా ల్మేపభాపజ్ఞరై.. 

తామరబిడారు క్రామ్మసేమోమునకును _ 

సార దం(ద్రచం్యద్రన్నూ ర్తి రి సాటి యస? 

శాశికేలమిన్న చెక్కి-లివా తెరకును 

సారచంద్రచందన్నూర్హీ సాటి యగునె 

కః ఆగరితకు ముఖుకచకుచ 

భాగరిమ సుధాంకులకుచబలభిన [క 

ధాగధగీథై గధగీ: 
వైగనగీవిభ్రమముల నగుం దగు మిగసలకా, 

సు కుసుమంబు, లనిన నో 'భ్రసలకిరోరునా! 

వ. కనుక చెన్క-ధరింతు ననకు మమ మ్మ! 

సారసం 'ఎనిననో చొరుకాంచన గాత! 

మా విడనాడ కమ శ. 

పగమిరం - గాం చనం షం. 

కస్తూరీ యనిననో కంజనిభానన! 

“Ee -వసరమధ్యమవృృక్తి విద్మ. 

13: 
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వనిత నీమాట లే. నీకు వైర మగును ' 
అనుచు నొక్కతె. పల్కు మాజనె, నొకర్తు 

శ్వాస: యుచ్చా స్క భునవేణి చం ద్రికాస్మి 
_ తహరిమధ్యమ-లేదని తలం కనియె, 

' ఒకోనోక్ర వేశ్యారసికుఃడాక వెల్లాటకత్తెయంటికి వెళ్లి 
| ఛానుకూలముగా నాపడుసు చెలి రసికునిట్లు ధాం 

: నంట, (పన 

. చెనంట. 

కూ, మొల్ల ల సుగంధి కూంతురది ముంగిటనున్న ది చ దాని జాడు శే 
నెల ల విధంబులక్షా రతుల "నే లెడుదానను నన్ను జూడు ము 

a 'త్ఫుల్ల సరోజచే త్ర వరపు త్రిక పు త్రిక దానిజూడ్యు నా" 
వ. మగండవయ్యెదవో? మనుమండనయ్యెదా* 
__ ఆపశ్న కారసికుం డీకితిగా ,జవాబాసనంగానంట, 
6 మొల్ల సుగంధికూంతుర్తిని ముధగిటం గంటిని దానిమాన నీ 

నెల్ల 'విధంబులకా రతుల చేలెడుదానవు నన్ను మ్లాన 3 ను 
: సరోజన్నేత్ర వర్త తిక్షపు త్రిక దానిమాన నీ. 
నక్ష కత య్యుదక. నగర. నీమనుమండ నద్యుదకా 
J Ge) కొంత నే పటి కాధన కాంత రనికునకంవక్ష్య. 

శ దమ్ముల, 'యూరీతిగా. 



... చతుర్థ్ధతరంగము... 

అజాణ ్నమురు
 కెళ్ళి! 

యీకీతిగాల = మ్ట
ైనంటు, .. 

క. శత పృశ్రంబులమిత్రుని - 

ుతుణజంపినవానిమామనూనునికాన
ుక 3 

సతతముందా' 'ల్చెడు “నోతేని
 ' ద 

సుతువాహనవై వై వ. నుకంట
ినిగో!. 

దుప లుకకటల్క- రిం చుగతిపొడకపాడిన
రీతిం 'కేనియల్స్, 

స్త్ నా వీలణగనుం గొనుచున్నవారిక 

న లకతి సుందరంబయిమనోబ్బు వృ పుం జి త్రపవదతన్ననీ 

'ఛెలునముంజోచి "సేనునొక చిళ్త త్తరువై తినిగాచ్యో కోమలి! 

ఉత్సాహ. ఏలివైదువైదునైదునై దురై దుగద్దినకా 

ఛే తసమ్యకీలువై న దుప న స్త్రి నక 

జేతివై "చెజబుంగనట్టి+ వకుపోతుగూడునే!
. 

ఇ! సలి మేతివై దుజేనినీరజా&ీ! వేడుక క
. 

కున ండినచెండినదొక్క-
టి 

i ఖండింబినప పచ్చనర
టశారితాళమై 

వ. _తిండికిరుచియైయుండు
ను 

శ ఖండికముగ దీనిందె: బ్బకచియుంగలలయే! 

క్, శిలవృకలకలయిట్టిన యయ. 

| చెలువలుమువ్వురునుగాడిచిడిముడి ' పడ
ుకు. | 

. తలవాకిట రమియింతేరు దళ. మ 

న సర యులాగలకే. 

: క, కుద్ధకులజాతయొకస nm 

HE యిద్గర వరదల ౩ se వ. 
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_బుదెంచితామప హుంబొందుచు .. ధి 
కాయం ద్రనున జెప్పు ముదీనిక్.. 

డ్ జ మగండు భూరిభుజంగమయచేతయున్నానే ' 
పదం౭జె జందెచెంది యుడయార్కు-నిపట్న ముంజే దెరివేళ్యవై 
మ. దనపట్టివిటుండని కౌణిలించి సం 
శౌపమ్మ(బొందియగ్ని బడి దగముగాకిటు గొల్ల భామా 
యీపనిక్యాస్లక్రాంటి, నృపతీ! వగ టికి. చల ల్ల చిందినక, 
నమన్య:_=గోలకాండ్య * 1. “మాలముండ్య పూలదండ్య 

కా త్తకుండ్య' యనునాలుగుపదములును : వచ్చునట్లు: శృంగార 
వివయముగాం గందప పద్యముం బూరించుట. 

క ఒకగోల కొండ వెంతను 
_ యటంప్రకమాలమండంబటుకిరగతిర్వా .. 

_ చుకపూలడండవిడనా . 
స యకనకుమైక్రా _శ్రకుండనతివరమిం చెకా- . 

.. మీ . చంద్రుల వ్వరీకై నంజల్ల వ్రైయుండలా.. ws 
re ees వద్మాలవ్రణ్యమాషాట్రిగాక్ల 

నకవసంకుండువచ్చి వన మెల్ల ల్లగబోనండా?. 
మ వ జాజినూన ప్రటదృష్టంబుగాక 
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య శెట్టివాత్కా 

* మాక ప్రా ప్తంబుేకున్నమాసగాని ' 
_పద్మదళన్నేతి! (పౌథఢభూపాలపుతి. 

పా. మరుని కాచిల్క_ లేజి! 

ల ఉ. ఇంచుక నూదిపోటుసహీయించినమ్మా క్రన' నంగనాకుచో. 
_. దంచికహెఖ్యశేశి సతతంబును' గంచుకి' కాంచె! నాబిని 

 ర్వందనతీవ్రభాణనికరమరదేహుల కబ్బవే మరు... 

'  చృంచంలోచనాచకితచారుకు వన్యయసంగఫాఖ్యములో. 

పాలకుండ్క గోలకొండ; మాలముండ్వ వూలడండ్యఅను. 

పదములు వ చ్చునట్లు రామాయణార్థమునం బూరింహః బడిన 

వ. 

నము బలవ డ్రాకు 'సపాలకుండవనుదుంబాటింప నాగొలక్షాం, 

డలచెట్టందుంజరీంచువేళ మగనిందప్పించి శే నీతియే! 

న ఖలంలడా! నీవిటుపొంచివై చుటలునాక ంజాతీ నీమ్షాలయుం 

_డలలోనుంచినబూలదం డకడునెండకా వాడినట్లుండడే? 

మ. కదలీ సంభ మునందు నాళయుకమె' కంజాతమింపాంట. నం. 

1. దుడయంచై పనళించెజం్రండదుక్ బ్రోత్నుల్ల రకోత్పలం. య 

మ జాదచెకా దక్ళుమజాతయ యమున _సర్వోర్వీధరంబంద్రు6 7 చారి 

బడి, నూ మైగగనంబులూరచెనిది యేభావంబు * భావింప్రడీ... 

చ ఫ్ర ప్రరువవియోగి కామినులుపాక్కుచు. దూటీరి మి శ్రిగొంగోకుక | 
_ ఉరగపులామినిక్ రవికలోదధిదంద్రముటైనరామునిక్ 

' గరువలిసూను నంతట నఖరడపరా(క్రముండైనకీకునికా ' 

గరుడుని నిరగిమానికోయ? ఇ 'గాంచననక్మునీ వు టికి. 
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సేసపద్యము. ర. 
1. అరిభయంక కరవ క్ర షరతు షర. 

at 
లి - నాళీకసన్ని భనయన యండజనాహః 

he Be 'వాజీశజనకోవె వె భవబిడా జ: 
కీ - రా జీవమందెరారమణ బుధ్మ దక్షు a వ 

_వరజటిస్తుకశారి' వాసుదేవ ' 
త ఛూరికృప్రాకర బొబ్బిలిష్టకపాల 

| . పాపభుజంగమ పరమగరుడ 
26 దోమనై తేక శళ్ళిద్రక్ష (ద్రుహిణహే హీలి, 

క్రీ వాక్య. ఆ న్న్న య్య 

he ‘YL బి 

తోటివిస్సాప్రగ డకామరా జా 
తి డే 56 7 8 9 1011 2218 24 

స్ట క్షం దయా పచ rg sn Mw maa 
es గాటుప పద్యామును. బాబ్బిలిపురమున పెన్నా వెగడ 

వమా మెంబెనట్లు న్; నం జె జెలిం ముచున్న ది. . 

4 a తను నంశకెలు శేసీయున్న వి. కీ వ 
మలు గలిగయ ప 



చకుర్థకరంగయు శకి 

_వారుచెప్పకయే మనము కనుగొనవచ్
చును అయితే ఆ  యడు 

గువారొక కాన్ని విధులకు బద్ధులెయుండవ లెను. ఎట్టనః- వ. 

(్రై అచ్చులలో ఆ. 'యొకటిమలైమే 'తలంచుకొనవ'లె
ను. ఇ. 

హల్లులలో. జ జా లు తలం
చుక్రొనవలదు. . (8) గణి

తముతో6 

బనిలేదు. @ న,ణ్య ల్క.శు ర ఆ
ల కభేదము.. ఇఇంతకును క్త 

వాక్య ములో 94, అక్షరములల
ో నేని నేనికోరు ానునేట్లు. వ 

“యుకే దీని భావము. 
_ 

న. చెవిధానములకులోలయుడి 'యివరెన' 'నడిగిలెని, క 

క్షరమును గనుగొనుకెట్లన? ముందు వ కీవాక్యమును కంఠతః 

చేర్చుకొనవలెను. ఆపద్యము మొదటి చరణమును. చదివించి 

వని యందు తలంచుకోయిడిన యతురమున్నది
యు "లేనిదియు శ 

తెలిసికొనవలెను అస్లే 1 9 క్కి షీ ర చరణములను 

వరుసగా జదివించి అయతుర మర్ చరణములలోనున్నదో 

-కెలినికానుచుండవలయును. వా
. కాని వర యు 

లయందుంటయుం నొ న్నిటియందు ల తేకపోవుటయుం. దటగ్ణిత 

చును, అప స్వడాయచరమున్న 
పాదముల పక్కన -వేయంబడియు

 

న్నయంశెలను కలుపునది. _ అప్పుడు 10 వచ్చుననుకొనుండుం
 

కీ వాక్యములోని 1 10 వ . యవతరము--డ--- గనుక ( డు అని 

చెప్పునది. టు. 
ప. 

త కోరుకొనయబుడిన మ. 

య.__.ఇపుడేవిచేయవలెను? 
ఇది 1. 2 చరణములలోందప్ప 

నికో లేదు గనుక1--2=కి. కీ చ ని మూండవ 

యవరము---య--చ చితిరా చ్నితము!. ne 
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కుత్ర రక రము 

Ee . చరణాఠవిందము ల్ఫమ్మతిమడి నెంచి 1 

ముమ్మాలు రాజుక్రమెొక్కిరనుము 

_వచ్చినవై రంబు వారింపనూపొంచి 

. మాభూము లిమ్మను మనుజవిభుని 

ఆరీతిన్నప్రతికి హర్ష మ్ము గాకున్న 

వర తై దూళ్ళ. నెలమినడగు 

వుడమికుగూమాటకొడం బడకుండెనా 

నడవడి పురికొప్పనడుపు మనుము 

పనులు పేతం నెంజేని. బంపుమనుము 

పంప్రుపనిసేయ నేవకభటులమనుచు. 
 ధర్మమార్లంబు వినబుద్ధి దనఠ దేని 

. కదలిరమ్మన శ్రీకృష్ణ! కదనమునకు, 

మం పదరుల్ పన్నక ధర్మశ్యాస్ర్రగతి. భూభాగము మారాజ్య సం సం 

“పద మాకిమ్మన్లు మోయకుండిన మహావోహాబలన్మూరీ ర్తి మె 

యొదుకై కైరమ్మను వచ్చినుద్భలము దాచేపారణాం జూచుచో 

_గదఘాతం బుల నూరువుల్. చెగిప డుకా గంజాత్ష! యిం'రేటికిక. 

మ ఏ. కలహం చేటికి వద్దువద్దనమిటుల్ గశ్వాంధుండై. మమ్యుం దాం 
1 'జ కంజాచుట “నీతగాదనును యోత్లగోణీకలంబందునక్ 

ye డధర్మన్భ త్తి త్తిననుమా. నీవిన్నియుం. బల్కినకొ 
దు దుక రణముల్. er వ్రిందునంచాడచే.. 

660 66666660 | 



చతుర్థతరంగము న. aot 

పీనత నంచెనేల యిత -సీమ్యమువెప్పితినందుం బల్క్కూమూ . 

'తానునుదమ్ములం౦ బలముధ్యాళి తిని గూలుదురంచు మ _ 

చ దవ మండలము 

Ey పౌంచజన్యసమాభషాందజ న్యాలో ఖు 

పొంచజన్య(పభా భాసమగుచు 

_సాఠస్వతవినో దసారస్వ'త మోద 

Pp సారస్వ తొ భేదసారమగుచు 

ప్రాలేయగణన్లూ (పాలేయగః గణగణ 

(ప్రాశేయగణగణ్రాంతమగచు.. 

తొరహోరక దంబతారహోరక దంబ. 

శారహారకనం బధా మమగుచు 

నిట్టపుట్ట గట్టు నిట్టానగస్పట్టు. 
ప్రుండరీకనండదండరండ 
పుండఖండ. . .చండీశడిండీర 

సు చల ద్రమండలమ్ము | 

చలి 

మ చలి! నీవెందుకు మచ్చరించెదవు సిశాళ్యంబుమాన్నా శ్లైణా 

స wt లకాలంబును నిల్వంబోవుగదవే కాకున్న నింకొక్క-డౌ 

ఎ నిలలో బాలుర ఈోగులని ఖ్రలంగా వృద్ధాళి చాధింతునా 

జలజా తీకుచ -ైలనుధ్య ముల 'చెల్చక్. జొచ్చిగోడాడశే, 

యు చలి! మమ్మేలవిదిల్బె దీ వకట! నీశార్య ప్రతాపోన్న తిం : 

_పలరక్ శాలినుఖాన్నమాంగరకసూపాద్యుష్ణదివ్యానుభా 

క్షు: సీవ్యాంచికలై సతులమేల్మా_గిళ్ల రగీడింప య. 

లల... బొక మైనం బీకలలవా ప్రాణ్భాయిశీతాధమా! 
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వసంతబుతువు 

గ్ల జాజియుక్కొ-టియేకాని సకలకుసుము ' 

దడదడ దోలితోలి చెడిదం బగుమంటల నప్పళించు. నీ 

_పడమటిగాలి మానవులపాలిటిధూళి మహా ఇ ్యశీలియై.. 

వి సకసంపదచే నొపె ప్పె వసుధయొల్ల 

విరహ్ నెకాని ధరణిమై వివిధజనుల 

సంతేస మునందంటే సె వసంత వేళ. 

చ 

పడ మటిగాలి 

మృడునయ నాగ్ని గోలి. డిని ల (వాలి తః 

_ జ్ఞలనిధి చాడచానలము చక్కూలం (గోలి రవిప్రభానళి కా 

1 అంతేయుస రి యింతేయుసరి . స్, యంళతకునక్రు మద్యపాయి కపహాస్యునవకా- . Eee అంత్రయుసరి. యింతయుస వు. 
చింతింపక " యియ్చుడానచింశామణికికా.. 

» 

¥ 

a 



_చతుర్గతరంగము లక్ 
గలిగియు నీయనియధథములం 

మొలచెం్యడ్రుక లంతేనుంది మోహనరంగా! 

. పదివేలమంది కిచ్చియుం 

. దుదినొక్కని కీయకున్న దొలకవకీ ర్హుల్ 

పదివేలనోమునో-చిన 

“వదల చో “యొక “రంకవంక వన్ని యనుంకొ! 

. పుట్టుక తోడుకథరమునం 
బుట్టనలెకదానుసణము పుట్టక పొతే 

క. నులిమిబలిమిం 
రురు 

బట్టింపనుగాజ? ఆళ్ళ పలికొం(డ్రాజా!, 

పెక్కా_వులిచ్చుచో. నొక 

బక్కా వీకుండే నేని పాడికి6 నజవా! 

సెక్కు_దొర లిచ్చుచో నొక. 

కుక్కలకొడుకీయకున్న లసాటికిల గజవా* 

. నిండిదరిం చేరసీయదు దు గుండ్లకమ్మ 
కలిగి లేదను నర్థికి గంపకమ్మ 

మాటలేకాని చొరనీదుమాచకమ్మ. 

కమ్ముత్యాగంబు రన నమ్మక్షను శ్రి 

. కొలి చేదికొవగ లేకే యడిగితే కోపించు టీశేకచ్వే. 

చెలులు న్యెచ్చుట కోకనే విభవముల్. చేహారుటల్ యాకన్యే: 

.. బలవంతుం డగు మాకే సతి వెడుకా 'తాణేపల్దై కకత. 

జలదశ్యానల! శంఖచ క్రధరకృషా! యాపదుజ్ఞారకా! 
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ఉ. అన్నటులీయండేని సభనాతండె పోపెనులోభిదున్న 3 యీ 
దున్నకు రండుకొమ్ములును తోశయా లేమిని మొండిదున్న యో 

దున్నతొ దున్న శెవ్వరును దున్నదుగా మటే గంగలమ్మ కౌ 

ధరాం జెడదున్నాడుదున్నం! యెంచిచూడంగ క్, 

నె లాలింపం జెజుకు 'బెల్లంబు6 చానిచ్చునా? 

nr 'చెండాడివిప్పిగాం జేయకున్న. 

అడిగినప్పుడు ధాన్యవమన్నంబు. చెట్టునా? 

_ దండిరోశటదంచి వండకన్నం 

(యౌక్కివేండిన భూజములం పండ్ల నొసయసగా 

మొనసీదండాహాతి మోదకున్న 

' పౌగడిన బంగారమును సొమ్ములాసలసనా? 

ల Wels 

.లండిపోకు శిఖండి గులాము. లోభి 
తెసవ నొసగయ శే సేరున6 దిన్న. 

స దండితనిశాట! భళిర! భూభవుని"పే 

mee గుణజాల! ఖ్ త ట్ర 

వం. పౌగాక 

.ఖిగప త యమ్యతముతేంా 

భు సగమనిపాంగి ఏ పొరలి. భు లింబడి కతా 
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"ఆవల బొగచెట్టుండినం 

శే 

. బావని సంజీవి శేలపరుగాత్తుశ నృపా! స? శ 

పాగండ్రాగేర్చిథీమండు 

పగటిక్ బొగరడంచె నాజి బాహాక కిక 

' _బోొగ్గ ్ రాననిదుర్యోధనుం 

డిగిలించెను రణములోన నిహిహీయనుచుక్-.. 

న న్యము. 

.నస్యము క్రీకమ త్రగజనాకనేో హీకువిచారధీరపం 

 చాస్యము సు సు ప్తి రోగని బి డాంధతమఃపటలార్క..~బీం బసా 

దృశ్యము వేదళశ్యాస్త్రపటుదివ్య సుపండితవాగ్విచిత్రసా 

య 

రసము, రాజవళ్య మహీరాణ్మణి కైన నుతింప శక్యమే? 

మట్ట సాగాకులో నడుమ మందము గిన వోటం దీసి తా 

పట్టుగం బక్వళుద్ధిగను బాాసగల గాచి. "యొకింతసున్న ముక 

బట్టన(వేలనో శి తి తన బల్మికొలందెగ నల్ని నస్యముకా స్స 

(| లపల నుని-చి (ఫోజ్ఞుల కిచ్చినభాగ్య మబ్బ దేశ... 

నస్యమా యిది! నురున్నారీశిరోమణీ 

ప కుచకట్యలముమోంది కుంకుమంబు 
నాసికాచూర్డ మా? నలినరుడ్వనితాధ 

'రార్చికళాంబూల్ కాసవంబు [ క 

న పొడుమశా? వెడవిల్తు ఫాలతినెమో గ్రముపై 

కొమరొందుక సటుకుంకును స్ట ప్రుణావి. 

అలల |. 
ళ్ పాక్కపాడే! యిది ee . 

న లలల 2 6666424 44444 *,జ్టైర్దలరసంబూ. క్ష 



౨06. చాటుపద్యరత్నా కరము 
సకలజనమాన సోజ జ్వల చర మమార్ధ 

.కళ్వమస్యాదివాక్యపధాననూథ 

ఘాతుకం చెలంగుచు నింప్పునింపు 

నస్యముగణింప శక్యమే నలువశై న. 

నదారివనద్దున్న ప్రణ 

ఊడ. కాడము లేనికార యుప పకారము లేనిమనుష్యుం. ప. 

కాఠమ్యులేనిమంత్ర మధికారము లేని ప్రతిజ్ఞ వాక్చ్సమ 

"త్మా_రము లేనివేశ్య గుణకారము'లేని, ,, చక సా 

కారము లేనిపొట కొజుగావు సదాశివస సద్దుర్యప్రభూ*... 

య. 'కుదిరీక లేనిఖత్తు మదింనాటమి చాలనిపొళ్తు సుత్తెకుకా 
. మెదుగనిసత్తు, మకిలి మయ్య చ్చెథునత్తు వి త్తం క్ 

mls, 

_యదుకునురానిసొత్తు కొజయౌనె పడాకద్దుద ఘా 

" పై అగడిక లేనికోట. జనులందజు మెచ్చనిమాట దిక్కులక్షా. 
బోగడిక లేనిపేట ఫలప్రుహ్పసమాజము లేనితోట త 

. న్నగడుకు “దీయ పూకు యిలుడావిడి పెట్టిన బాట సమె 
వయ చే లలాటతల్గానేత! 'సదాశివస సద్దురు ప్రభూ! ' : 

_ శ రసికులు లేనియారు కవిరాజుల. కీయనిశే పరు. లు 

న్ సరీనంబారుచారు గుతీయానని తీరు బజారు" శేయుచోం. : . 
. ౫సికిరిప కశేరు మియం గోరిభజింపనినోరు. శ 

సి తవిలేపచాంగ! 
భవభంగ! _సదాశివసద్దుక 

ప్రభ Se 

న జల సలుచేని బావి బుధజాలఘమట్టనిశావి సంకక్లా. 
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"ఈ, వేదము లేనివి ఫ్రం కస శ్నర్రంబం ము... 

_త్తెదువ లేని పెండ్లి పీమధాముండులేనినిశీథి మోటినకా 

ల నాదము శేనిపీణ నరనాథుండు లేనిపురంబు, వ్యర్థ మాం 

గాడ తలంప నె స్వామి! శితికంఠ! సదాశివస నద్దుష ప్రభూ! 

ఈ. దు స_స్తరమైనమార్థునకు దుర్మతి వీడణ. ఛెంతచెల్చినకా 

I .-స్వస్థపడంకతో గేదొకటి సాద్భశేమిందుల. కుల్ల మాణుకుః 

" గస్తురిపొదులకేసి .'తగగంధము౬ బన్ని రం: బోని సిపేంచినక 

బుస్తుగుణయబిండా. విడువబోదు సదాశివసద్దుకుప్రభూ!. 

శ గ. నుప దేశము లేనిజపంబు మంజులా 

. లాపములేనికోవ్యము విలాసములేనివధూటి విక్రమా 
_ టోపములేనిభూపతి పటుత్వము లేనియురోజపాళి (ప్ర 

స్తా వము లేనిమాటలు నృథాలు సదాశివసద్ధుర్యపభూ!. 

“టా. తు. భర్డ ర "కెదురాడంగవచ్చిన6 గొట్టవచ్చినక్ 

గూడదుదానితో నవల గూడి: నటించుట; తత్త ఇంబునక్... 

వాండొకజాణయైన భగవత్చదసన్నిధిం జేరుమార్ద చే. 

చూడవలె న్మనోజ్ఞ మగునోట సదాశవసర్దుకు ప్రభూ. 

త: పంటకురానీచేలు పతిభావమెఅుంగయలేనియాలు నీ 

_రంటినపాలు దోర్చలపరా(క్రమ హీనునిచేతివాలు వే. 
.యింటికేన్నిశేలు భుంజియింపక దాచువరాలు. ధా(తిలో 

మంటికిపాలు గాక మణి మ కెక్కునె సుద ప్రభూ, 

: ఈ. 'వేదనికంచెపప్పు. నవివేకునిమెప్ట ప్త వికారియొప ప్పుము.... 
| ల్లాచనిచెప్పు. కుర్ణుయుడికందని కొప్పు పశాణిహావ్వ మే 

క. మ దురవస్థలం చెప్పం దఠంబుగాదయా 

. ేచకకంఠ! చకధరమి[త! సదాళివసద్దురు ప్రభూ]. 
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G&G. ఎన్న (డు దాతనా(డుం దనయింట "నెటుంగనికల్మిగలైనా! 

'వెన్నున కద్ద మడ్డం6 గొన(వేళ్ళ కుయుచ్చెలుతొడ్డు నింతలే . 

_మిన్నెగం జాచు ధింధిమని మిక్టలు (దొక్కుని దేమి . విత్రమోశ 

పన్నగభూహ! సన్మృదుల భావ సదాశివ సద్దురు; వ్రభూ. 

" ఖేరవా 

చు చెజికుర సంబుకన్న నునుచేజెలక న్నను లేనెకన్న 3 భా 

సస సుఠసుధకన్నం దియ్యనగుచూత ఫ ఫలంబునకన్న 6 బాండుశ . 

. ర్కరరుచికన్న థా(తి మధుతంబయి తోంచ వి వేకియా వ్ 

సర నుని తోడియచ్చటలు సారెకు న్న నున్న భి ఛైరవా!.. 

డా. తప తన్ను మెచ్చ జనపాలురు "మెచ్చను (జ్జ లేక కా 
మాంధతనుండు ముష్కురున కారయ "మేదినియందు. నీతియా' 

= (గ్రంథము లేమినే యు. జిగికన్ను లవానికి( గాక దర్పణం 
__బంధునకేమినేయ పగలై నను రాతికియైన? ఖై ఠవా!. 

త డంబముమాని మూఢంలకు6 వస చేశకాలపా 
(త్రంబు లెటింగి యి చ్చినప దార్థ ము వన్ని య కెక్కు_ ధ్యాత్రిపె 

_ నంబుధినున్న శు క్రికములందున6 జెందిన స్వాతివాన ము 
.. త్యంబులుగావె! ధన్యులకు హోరములై వసియింప "భెరవా!, 

చ 'సరసునిశారతమ్య ఇ మది సాధుంజెలుంగును. "గాని, మూఢులడే. 
... మెటుంసను- రంభ గూడి సుఖియించుటం జూడగ చాకకాస నురు 

-డెటులయనుగాని బానిసల శెప్పటికికొ రమియించుచుండువాం. 
-జెజులసనె 'జేనకాంతవలపించుట. యించుక మైన? శ | య. 

_ ఉం 1. ఇల్లాభుబంగ మైనం దనయిష్టుడు వైరీకి ముర్మమిచ్చినకా 
గల ల్ల నిజంబు "శర్ప్చరుప 6" గానక భూపతి చంపవచ్చ్నకొ... 
త్ విసరడం చె తం్మడ్రిధనాఢ రల కవు; 
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ు. 

య, మ. 
గ ధాన్యము లేని్యహంబు

. శిస్ట్రసం 

'తొనములేనివంశమును తాలిమి లేనిజపంబు శాక్మద
ి. 

'జ్ఞునయులేనివిద్యయుం ఆసన
్న త లేనిన్భపాలు సేవయణక్ 

ol 

_ వానలులేనిసస్యములు వన్నెకు. చెక్కను ధర్మనంద
నా! న్ 

ఊం. సారము లేనివంట స సరసత్
వ మెజుంగనియావిలోంట ంటు భ

ో 

పారములేనిపంట పనిసల్పనిచాన
ిసయింట so) ప్ర 

ప్ర్రరుహార ము లే నిధనంబులురిట య
ాం : 

సారము అేనిగంట కొజంగావుర ద్యారక్ష'వేంక శేశ్వరా!. 

ఊ. చొనములేనిహ _స్టమలు
 ధర్మగుణంబులు లేనీ బుబ్ధ

ియాకొ ' + 

_శానంగరానికన్నులును కాయలుకాయని వృక్ష జాతముల్' 

కూనలు లేనిశేహమును (శ్రాన్నెలలేనినిశాసమ
ాహముక్ 

'జీనలి లేనికాంతయుం (బ్రవిణతలగాంచుసో r
ot 

ఉ. దాతకు లోభి కీడు వసుధావరునొద్దను ఛ
ాడికీడు దు. 

ద్ఞాతినినమ్మంగీడు పనిసల్సనిబానిస. కీడు నూరి
లోే 

os ఘాతుకుండుంట కీడు రసీకతస్టీ మెలుంగనియిమబి కీ కీడయా. 

0 పాత్రీకచాళే! భ క్రజనపాలో! జేంకటశైలగ
ాయ కా! 

య. 'శేనియిల్డు
 దతురంగజలంబులు లే

 నిరాజా ॥ ని 

న సృంగుంయానిమాని. జనసమ్మతి లేని
 ప్రధాని కామినీ. 

: Pp సంగతి లేనియావనము
 1 శాంతము శతేనికహంబు ప్రీ

 

ట్, 'మాటలనేక చేవతలం 'మ
న్ననంటేసి 'వరంబులిచ్చెద 

న్యాటలిత. 

న ర్తెడ్తు... 

ముంగరలేని. భూవణము. యూదమ
ఢేశ భవిశాఘుజేక్వేలా! 

; = మున్ననంజేసి జుఖుంలానిన్నెక. 
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టుపద్యర త్నా కరము 

రా శల చేతCగామినులు ' మన్న నంటే జెసి. 'సుఖంబులిచ్చెద 

. గాటులుెనేరకు న్ననవమానము న్య్యూనము మానభంగముక.. 

Er పిక్కు._ చేర్చిన మహోరాజేర ద్రులకా గెల్చినకా 

వెస సన్మం(త్రము లుచ్చరీం చిన మహావిద్యల్ప Bi 

సహాయంబగుళూరక న్తనిన6౬ 'చానం బోధి లంఘీంచినకొ. 

నొసట న్వా్రాసిన్నవాలు: 'కన్నలయలదా నూటుండ్తుచింతించినక్. 

చు గురువలరాక దాసీమృతి గుజ్జింపుదాడియు. వాన ెల్లుపల్ 

_ పొరుగున్ననప్పుబా; చెవిపోటునుదొమ్మరులాట యింటిలో. 

_ వరసతిగర్భవేదన వివాహము .విత్తుట యల్హునల్క.యుకొా 

 గబవు దర్శిధ్ర మాచ్దికము గన్టెనొకప్పుడు క్ర సష్మభూవరా.. 

ప. 6. నిన్న టిలేయి చేం ను. 'నీక్రుం (శ్రయాణ మెటుంగకుండ స 

ww తినలాన్ని ద్రలేచి కోడు దృీవ్రముగాం జనుదేర నీవు నా 

k మున్ను గా నచటం గన్ప్సడవచ్చితి దుర్భటంబ! నీ. 
వెన్నును, బండ్ల లె_త్త నట. వి: ఎస్టరలోే, సీడినటిపేం ట్రిసర్వసి ..: 

వ. ర తట్టివేసితివవో! గ్రోహచారమ్లు! వయా 

ప స అద్దిర! సింబవోగణము een be 



Ee 

పతుర్షతరంగము. 2 HUE 

ఏనాంటి అగ్రహార మొ.
 

మోనా టికి కం[డికాయె మాపనిదీరక్- 

మానాడు మాన్యమాయెను 

నానాటికి దీనికట్లు నాగంభొట్లూ bh 

లింగాలగరివి శెట్టెకి 

- గంగాధరుః ఉేమిగతులు కల్చించె నయా * 

బంగారువంటికోమటి 

సంగీతేమువల్ల చేరసారము లుడిగెన్. 

వంక వరల కార లర 

బంక జముఖి సీతనంటి భామాముణియుక" 

' శంకరుని వంటిదై వము 

ళీ 

ః లంకాధి ప్ర పనై నీవంటి రా షక? 

విధవలు | 

. పోకలు నమలుచు నాొకులు చేయోాని 

గ సున్న నుడుగువాండు శున్దవిధప 

ఇద్దజునొక' చోట. -సేకాంతమాడంగ 

“వద్దం జేశడువాండు 'వట్టివిధన 

త్ర. న. వాంచ యాశల్గావని' 

పస్తుపంజెడువాయ పంజివిధవ_ 

చారిద్యముననుండి. తన ప్రూర్వసంనద
 

లూరక తలంచువా6 డు _ల్పవిధప 

: ఇట్టివిఫవలం గడంద్రోచి యెసకమెసంగల 

? -గ్వుమా చ్ విబుధుల౬ గమలనాభ ! 

పాప్, శీ పార్భసారథి ర 

| తిరుమలద్దంకి మేలి ల్ల శేశ్వరగిరీక 1. వ 



౩12 చాటుపద్యరత్నా కరము 

న్స వారకాంతలయిండ వాసంబుంజేయుచు 

్క _మగవశే డ్బెడువాండు మడ్డివిధస 

. అన్నదమ్ములతోడ నాలి క ద్వేషించి. 

కడరణితి క్రైడువాయ. బడుగువిధవ 

వ అ a 
ie _ గోళ్టుగలైడువాండు కొం కొవిఫవ 

చదువ్వోలెప్పినపాలి. జజుప్రుచునీయక 
ప మిటకరించెడువాండు 'మేటివిఫవ 

ల్ ఇట్టివిధవలంగడం ద్రోచి యెసకమెసలం 
-గావుమావేడ్కవిబుధులం గమలనాభ!. 

_పాహిశ్ర్రీపార్థసారథి ! పరమప్పురువు ! 
య. తిరమరిద్దంకి సుల్లి శేశ్వరగిరీశ !. వ 

సమన్యన_.శామిగాయ మోతకామిగాండు. 

మ స . నిపుణత్వమున రాజసీతియెజుంగక 

rar నలం. చొలెడువా(డు బేలగాని 

సంగీశసాీర్యసరసక క 
. కృతి జెప్పువాయడు. మవ. గానా 

కకేలులడ యింతులకోరికల్షీర వ్రీర్చని .. వ. వ 

1 'వివయాతురుండు. సర్వటుయగాని. 

సాధనకు మన్నతంటెందక 
వ మ్బ క క్రీగరెడువాంయడు ర్తి క్రిగాని. 



వ ౦0 చ్ ను తరం గ ము 

అర్థకందమున దశావశారములయిమిదిక . 

స.  మనుజాకృతు చేను త కా 
.... తనరిన నరహరి మాశఫు | 

ల్ '_ డనుపమసౌఖ్యయి లాొసర6గు నవనీస్థలిలోక్. 

ల. 'దశావతారన్లేమ 
క, వీమోననం చాంజేలన' 
ల నాముంగిటి కేల రాయడు? నరహరి పిన్నా! 

ee రాముని ముమ్మాజంపితిం 

ప Es దిన్ని పిలువవెకలికీ!. న + 

భ్ క్యూలు. 

క, వాసవరవిసోమార్కులు ee 
స నాసవరవిసోమసుతులు. వాసవసుతులుకొ 

న్ వాసవరవిసోమనుకులు = వాకిట ఏ భృక్యుల్. 



క; మ. ను 

' శ్రీగండవరప పమ్మ దండకము 
we “రచయిత. చేజర్ల నారాయణకవి 

య! న. శ్రీచక్సకుస్తావనీనిస్తులట్లేక చేశా ఖిముఖ్య (ప్రకాశ క్ర్వంస్థానమై యొ 

స్వ నప్పాక, నాట్యిప్రనిద్ధ స్వదేశంబునం * జాల రంజిల్లు. కుల్లూరు సీమందు6 

చేజెర్ట (గరం నల 'బూక్వకొలంబునం దుద్భవం టన గంజారపమ్మాఖ్య 

| విఖ్యాత యౌళ క్రి యుక్తి (ప్రకాళోన్నతిం. జెంది త శీ నేవావి శేషా. 
. ధా ల్యాని స్వస్థానమాచాథి మానంబు6. బోనాడి తాగి క్రొన్నాళు లు 

ల న్నంతలో శో భ్రక్చృద్వత్పరంబందు నై నై శాఖమాసాన శ్రీ శ్రీపాకనాటికుల్మతే 

వ్యుండెనట్టి తూమాటి వంగన్న స్వప్నంబులో వచ్చి సాకారరేఖావిలాసం. 

'బుతో లై _కీశ్రత్యతమై (పేమ వత్చూర్వ వృత్తాంత మాద్యంతేముం' 

జెప్ప తౌనప్పుజే య(ప్రకాళేంబునుం. బొంద నవ్వేళ్ల వేగం తె మేల్మా_ంచి' 

యశ్యంతసంతోహ ముష్పాంగ నావెంగధీరుండు శూరుండు. నారీజనా 

న నందసౌందర్యకందర్చుం ' డాభోగ జేనేరద్రుండా సద్దుతై లై శ్వర న్ట్సం పన్ను 6 

క డాకాంతిచం(ద్రుండు సత్కీ_ ర్రీ ర్త సా 0 టు ౦డు (ప్రత్యర్థి మ శ్రేభకందీర. 

వాభుండు సౌభోోన్న తిం జెంది చే జేర నన్న ధాన్య భావాచ్యుతా' 

.. నంకేగోవిందుల 'కైనట్టి యద్దేవు నవ్యాద్భుతా. కారగర్భాలయా ద్యంత. 
. రాళేంబులురి. . 'దద్వినూనప్రపద్యత్క_టాక ను రె డై వన లేయాదిసద్వానా: 

'_నంబుల్. .మహావిశ్వక ర్మాంశిసంభూతులా ఫీమలింగయ్య గుర్వయ్య చెం 

' వాభిధానాది శిల్పాధి కార్య ప్రసన్నుల్ (ప్రభావజ్ఞాలౌ వారిచేత. న్వినో 

S దంబుగాం బూని Sosles మగ గండారప య ననా 



వ. న 2H 

_ త్చూూర్ల ర దం|ద్రాననకా జూడ దృర్టోచు రంచె నతల్లి కొ విలోకించి చేనంత 

_ నేవింతు భావింతు నాయంతేరంగంబునం గట్తిగా సూటిగా నాటా 

నీటుగా నున్నయద్దేవి దివ్యావతొరంబుగా. నొప్పునందంబు నందంబుతో 

ను త్తే త్రనాంగంబు పె పెనం సకీటప్రభల్. భానుబింబంబు తేజంబుమాయింప్క 

నయ్యిందుబించావరంసంబు తతాలభాగంబునం దొప్పు నాభూతిరేఖల్ 

న ముఖాబ్దంబునందంద మైయొప్ప క రదర్చు బాణంబులం గేరు. చే క్రంబులా 

 నందముం- శెల్సక్ల దన్మధ్య చేశంబునం. దున్నతం'బై న ఉంెపింగసరానం 

బు నానొప్పు. ముక్కొ.౦దున న్యుక్క-రల్లాడ మత్యంబునృత్యంబుతో నిక్కి 

స తాధిక్క_రింపంగ మాత్సర్యముంబూని 'తౌర _క్షసీకాంగమై( మ్రింగనుంకించు. 

విం బాధర్య నీ (ఆరినొప్పారువ క్ర్రంబునక్ హోాసము లుల్కలగా వ్మజతుల్యంబులౌ 

._దంకధావళ్య మారెంటినిం గప్పంగాం గంబుకంఠంబు ఘూోసింప భర్మాలగ 

ల రాగ ప్రభాభూవణ(వ్రాతేముల్న ట్లి పల్లార్చిచించాడలగా రత్న తాటంకయు 

క గ్మంబుతోడోడ వీ రించుచుండంగ నా చెక్కు_టద్దాలుముద్దాడ సంగీతసాహీ. 

... త్యసామాగమంబంతలో న్బ్ష్ ర తాళానురూపంబు టై గొప్పపై యొప్పుచున్న 

క ట్రివషోజకుంభంబు లుప్పాంగంగా జాచి కత్కయహారంబులంగష పనా 

a ప్పునీజీంచి. రంగ, న యా పెంటకొంగంత లోగ ంతులనె వైచి హోరాలుపో6 

ద్రొబ్బిఆ 'గొబ్బునంగుబ్బచందోయి పై పెం జక్కాలా. దండలుద్దండవ్య త్రి లిక్. 

॥ _ వుడాయించి యాకొంగుపాంగారలాం (దొక్కుచుండంగ నూగారునాఖి, 

1? (ప్రదేశంబునందున్న బంగారుటొళ్లాణ చూమధ్యబేశంబు . శాళశంబూావింప 

(. తో ీతలశ్రో ణి తా. నీవిబం ధానుబంధంబుతో... చికవృస్త్ర ప్రంబుపాచాల 

పర్యంతేముం గట్టగా చెప్పరం'టై న హారంబుతోల సం 

వ ముల్జగిడుగాలహాడి ఘాగేషింపనీల్నా భ్రసంకాశవేణికా సధామంజువాణికా 

i శరత్యా_లసంపు ద్ర ర్మచంట్రాననక ? గుండమందారహాసకా సునాసక జకోరా. 

జ శనతీణశై తైంశఖ | భూతిర్భ లాటుం జలాటాన్యయ( గ్రీన సడ్భావ జంభారిగం 

శీర క భవక్కుంళధిక్కారకుంభత్.. సనికా. గా నిస్తలద్భాహుదండో “ధగ 
జారి 
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క్ భూసావిశేవ.కి కొ అకేసామర స్తుత్యపాదారవిందక్ సదానంద లే కక 

2 మాతకా. మహాపాతక వ్రాతజీమాతవాతక్- (ధిశక్యాదిశ కి కా గుణాతీత 
ల నవ్య క్షం బూకకజగశ్నో త్రి (బహ్మోదిమా ర్రి రి తయాధార 'వేడాంతసారకా 

నిరాకారంగా సన్నతుల్ నేయంగానచ్చి సాకారరాపంబుతో నున్న యా 
oy 'దేవికిక సిళ్లు బోనాలు బొంగళ్లు నివ్వాళ్థ గయరసాంబాణిభూపంబు 
లే నూపాన్నపూపాది. ఛత్యుంబులుశ్వేటలుక్ ఆటలుకా బాటలుకొ గండ 

దీపాలువస్తౌరిలు శేస్తారిలు శివ్వాలు బువ్వాలు పవ్వ్వాడవజల్ వారముల్ 
- మంత్రముల +యర్మిత్రముల్ తర్యత్రముల్ జర్మకగ్యాతంబుతో c భాడుపీణాది 

. జేణుస్టనానందముల్ గంధముల్. పిండిగండంబు జందేలు-చిందేలు పచ్చా 

కుపుప్పాళ్లుజవ్యాజి క నూరి కరస్పూరముల్ దీపముల్ భూపముల్ హోరతుల్ 
 చిందులుకొ చప్పటల్ తప్పెటల్ జమ్షికల్ కొ యమ్ములుక్ పంబటుక్ గుం 
a భముల్ సుద్దులుక్ గధైలుకా పగ్జెమల్ మద్జెలల్ ఆ ర్తనల్ న _ర్హనల్ వెం. 

డిబంగార; పుగిండ్లు స a ౦ శ మాధుర్య వుంబండ్లు చేదం యుంగల్లు 7 

సారాయి మాంసంబుర కంబు యు _క్షంబుగాలెచ్చు పచ్చళ్లునచ్చంపు నూ 
న 'బిండికూరాకులుక్ యిడైనల్ లడ్డులుక్ చక్కెరల్ ఊక్కె-రల్ బిల్వపత్రం 

బులుం. బువ్బముల్. పచ్చనక్షింతేలుకా బ్రోగు . నూళ్లాదిగాలోల్లు సరిోప 
చారాలతో “(తాహా శంక త్రవిట్ఫూ ద్రులుకా శాయనాసాడివై క్ట మాతం : 
గులామద్యపానంబుచే మత్తులె లె బూతులాడంగం జూడంగ నాలజెంతయుకా | 

=. వేదఘాోపుంబుతో..  శంఖభేరీమృదం గాకివాద్య ధ్వనుల సన్న మేళంబుతో 
మిన్ను భేదింపలా బూర్జ వర్ద ంబుతో వచ్చి తద్భాణవిద్యాది నా నావినో న 

దంబులంజూచి. 'యానందముంహాందలానందనూ సుందరుల్ మందరై ల్ 
మందయా తో గంకువూ =బంకులై. మించి. వూగొమ్మలై. కన్యలా. 
గా రత్న ప్ప గామ్ముల చూ ఏ పుసంబులాా; 
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'అఆంబూలముల్ సే చేయుచుకా పాయుచుకా
 a ల్ నొప్పు 

లంజుట్టుదట్టం పుం
 జెంగల్వప్రాదండ 

లాండొండు. తండోపతండంబు 
లై 

తక్క టేద్వీపముల్డాటి. ే
లాడంా నవ్వుచుక్ జవ్వనుల్ శీరుచుక్ 

_ మూకలోదూణుచుక. బోయి యాయాసముం జెందె తద్దండభాగంబులం , 

చీర్చు కన్తూరికావ(క
్ర పశానుసమ్మిక్రేమ

ై  జారుస్థాల (ప్రచేశ
ంబునంబుట్టి 

. 'ఫుర్మాంబుజాలంబు మ
ూలంబుగాగోరులం 

గీరిపొర్ళ పంబులందున్న
 ఛాంద 

'ర్యకందర్శులం : జూచి హాస్యంబుగా వారిలో నక వికారంబులంజూచి 

చే శ్రంబులక్ జిమ్ముచుక్
 నమ్మకం మై శ నయాపేషతోవబ్చి 

గండారపమ్మ 

ల న్విలోకించి దండ్న ప్ర
ణామం బులంజే సి సి తాంబూలము 'ల్యెట్టి

 యాశీ క్తి క్రియా 

. "కొర్ర, మాద్యంతముంజూ
 చి యానంద మగ్నాంతే రంగంబు లుప్బాంగ వ ము 

చ్ఞారగనల్ నాసికా(గంబు
లం దర్భ నీయంగుళొలుంచీ శ

 

వై -సందేహముల్ దీత “కోయమ్ము!
 “యూాయమ్మ నర్లైత్తిమె న్నజేసే ఓ అదే... 

బొప్పిగ్యా కాదు చూడే గరాసా! కిరీటంబు; యబ్బ! న 
. 

న న్నరెండేంటివే! కణ
ుల్వే కావువీ కుయ్య

శే గుబ్బ చన్చిండ లే;
 గొడ్డుబో తో | 

'డదో*, పట్టి లేగట్టీ గానున్న ఏచన్ను; 
లట్లందురా దోసే నోరుపుచ్చీని, 

 ఈగొంతుచుగ్తోం టివి! తోలుపాడాల
ు; “నీకండ్లు చెడ్డావే రత్నహారాలు 

“ ఈనోరుగబ్చేమొకో? కల్గుచాలే
దాగా! వుండేవే ొసాండనాయ్యా! 'యిదేగం 

, స భకస్తారీక్ బాస శేయము J
 యిన్నాలుగున్నేంటివో!. 

శెడ్దుగా; కావుహ న 

.స్థంబులేబోటి! వొ వొడ్డారమాదీని నుస్త్రేంటివ్ 
విల్లుగా. కాదె ఓమల్లి! నీవొ

 

న్ నా. చూడవేతో
రణం “సిని పైనున్న “పిచాకినోలేమె! ఇయ

్టె 

ట్టి లేకర్సునో. పిల్లి రుంమ
ొకొ- కాదే బికారీ! యిదేసీ సింహాతల్లాకు మే '

 య 

అ నిక్క-ంబుగాం జెప్పవే పీనివ
ొళ్ళ ంతయుకా చెల్ల రగా ఇెజ

్జంగా నున్న 

సేచార లేచే! బశొస్మ
ోటక ంమచ్చలే " యిచ్

చకమో ఆలో పెచ్చికల
్ల లాల[యా 

యమ్మ పేనంతయుక. సొమ్ముతో కమ్
మియాున్నట్టి. యీాయమ్మ శాలట్టు 

శున్నట్టి చి(శ్రంపుచీకంద
 మే ₹ ేకలంబట్టాక్ పాం

చుకన్నట్టి వశ్వంటివ
ో 
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b ఇప్పవేజక్డినప్చి ప్పీడ్ల డయుక్రొ we కోలయుక- గి ఫొత్తులున్నట్టుగా నున్న 
తే చూడచ్వే అంటివేకొమ్మ! నీవింక నోశ త్త కీ నాలుగుకా డక్కి_రయుకా న 
న్నెయుకొగ త్తి తింయుకా శూలముకా యుల ల్ల మందుంచుకోగట్టిగా మంచిదోయ. 
మ్మ తానాడ బేవంటిచే, అంటుముళ్టై 'తెయేలాసప్రూజారీ తానీళ్లుకాపించి 

త 

_ పోశీని? యిట్లాడితే  నాలుకట్టాయ్య రా? అయ్యయో పాప ేకల్లి ! ! ముల్లోక 
| . ముల్ పోరు నిబ్లాలికికొ . . అంటుముప్రొద్చునా 1. దైవయేయొక్క..వే 

స కయ్యకవ్య క్త కురాలా ! అచేతిట్టబోకీ ఇ పెకుంబిడ్డలా ? నొడ్డుగ్యా చూడు "నే 
నెంకలా. దిట్షినా గుష్టుగానుండగా -సేరచేమందు స సుజ్ఞానమార్దం 

టు నో రంతయుక్షా లేదు యీయమ్ముకుం పలమస్టాన రాలాదిగ్గా ను 
. _యాఖంకుజాలంబుతోలగ్రాడ వారందటుక్షొ బిడ్డలీమాటకు 'శ్యాజుమాటా. 

డా వద్దు కొళ్ముంచు సుజ్ఞాన ముం టెల్చియందొక్కచోం గూడి యాసుం. 
- దరీబృందడముం చానుదబ్దేనశా గారము న్వీడిస్వ స్థానమార్ద ప్ప మ్ములంబట్టి తా 
| మేసి శ్రీర్రీతి నితో కవ క్రీడ (ప్రత్యబ్దమాళ క్రి కికిం జెలుచుండంగచే జెర చెన్న 

ప్పకు మెస్పుగాం దీర్త నేవావి శేవంబు. లేమేట నత్యంఠసంతోవ మొప్పా 
__రరా పానుభుండంగం చానిత్యముం జెన్న శ్రేకుండు నీళుండు జేదాంతసా 
1 రండు ధీకధడు. కంజాతనేత్రుండు. ప్యాళ్రుండు బ్రహ్మాది సేవ్యుండు. ఖా 

స్ట వ్రు జ నాద్యంతకకూన్యుండు మాన్యుండు నానాగుణ్ శాఘాభి రాముండు- 
.. ఖీమండం ీ ంకారవావె చె ్యకహాఢుండు గూఢుండు . మాణిక స్రవకుస్థలాలం. 

కర స్పుండుకిళ్ణుందుమార్తాండకోటి (ప్ర ఈ భాభాసమానుం 'డునిత్యుండనిశ్యుండు 
సనో విందుండానందులైై 'లొోకముల్-. మోదముంజెందం చాలించుచు న్వచ్చి, 

_. తూమాటివేంగన కం చరా టాక. చేజర్ల . 
క రంగ పేధా న్యా ణే సక్కుమారుండు + ఇరా లమ 
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హా చ్చ రి క్ష 

రుండు si + (| 
. చరద్రకళాధరుండు క పంక

 

దిసుతాసేతుండై 
చిం్యద్రైయల్ లోోలదూరు6 డఖి లేశ్వరుం డ 

మం[ద్రవ చేని శేషపరమొమృత సేచనమొంద
ుచున్నవా | 

es! పరాకు చే విడిచి యానిళి నీదెశం ప 

ఉం 'మానిమనోంబులాంతరన
ివగ్న ప దద్వయ మట్బదు

ండు కా me 

చేనవిభూషితుం డజా6 గ 
వాన. Ee 

_బానుచు6 గార్యకారణమయాత్మసుఖం
బున జీ జొ క్రినాడువై 

మ. | య్య త్రియామమున సమ్మతి నీదెశే గాచి 
: 

6 కుండలిమండనుం 
డసురక్ క్రోటీవిఖండను6 శ

ంగజాహితుం | న య. 

. డండజ వాహనాత్మహితుం 
డవ్యయుండాథ్యుండ గేం ద్ర

క' న్యకా. 

ఖండతరిే పశూహానసు సుఖంబున
 మిక్కిలి జ్రొక్కి-నాయణయా 

న మ. 1 నివేకమత
ి దక్షిణ వ గాచియుండుమా. 

. | న. 
సపైలాప దుేం్యద్రమిక్రులడా- '

 

హైమవతీ పయాధరయుగ
ాంతరతల్బకేయానర కో

 కండే త 

క పయోధరా ంతరని
ళాంతేతేటిల్ల తంబోలి. యున్

నవా 

స చేర కీవు దె చైత్యవర! యీనిసినీడ
ిశగాబియుండణా. 

ఊం ప! దర్చకనిషూదను. ' డా “క
ేకయ. డీసం డిం. 

' పారకుపారతై త 
జ. 

E గారకళావిశేవ.పరికల్చిత
కాముకురడైనవాడయా 

సత్త వారినిధీశ ! యీనిళీ (ధ్రువంబుగ సీటోరాదియాండమా. న
స 



220 న టుపద్యరత్నాకరము. 

క్, ils ra 

న్యాతమనోగతు ల్వెలయ మంజులకల్పశయానుం డై నునో 

= జాతవిలాసస సం జనితసౌఖ్యరసంబున6 6 జౌక్కెస సుమి శ్ర యా 

న రాతిరి ల! | మడిరంజిల నీదిళం గాచియుండుమా. 

వ ఊఉ . రాజకళాధరుండు పముతు. వి 
.  జితనీలకంధరుం డరాతిభయంకరుండ్యదికన్యతో 

_ రాజమరాళతల్పమున ' రోంజిలి మిక్కిలి చాక్కి_ నాడ యా 

రాజవరేశ ! యీరజని రంజిల నీదళేంగాచియుండుమా.. 

ళు కణుండశేవలోకనుకుం 'డీపికదాయకం డ్! వ్రకళ్యతోల జ 

క జేర్చి" పెనంగియనంగసంగత 

.. శ్లేశసముద్దకొంబుక ణకీర్ణ వికారశరీరియైనవాం 

త్! | దీ! యీనిసిని : నింప్రగ నీదికయాచియుండునూ. 

ఉం. . నందకపాజిసావృదుల డ డనంకుం డభేద్యు. వఖంనసన్చిదా 

స్ నందుల డుమార విగ్రహఘ నాంబునుదంబుదగర్భనిర నిర్ణతా:. 

ass హరుడు. 'శక్ప్సదమంది. ఇలుంసరుండెనో గ. 

వ కాంగా లక! చలింపకందుడీ, 

ానితభూజలాగ్ని పవను 'నవిహాయసు సహానసాద్ధికా.. 
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సీ, -శ్రీకక్నశకనాప్రకాన్వక. 

_పాదపచ్మంబులం బరంగవాని య్ 

గాం-సీక లాపసంఘుటితహ _స్టంబులు 

కాం నన 'చేలంబు6 గలుగువాని 

ట్లో గై) వేయకంబులు కమనీయహారము - 

క ల్క_ం౦కణాం గదములు గలుగుఐ ని 

- ముకరకుండలరత్న మహనీయ మకుటస 
న్మందహోసవిలాసమ హీ మవానిం 

చెలగి అహోసనంబున నీఠతోడ 

రమణంహార్చుండి రాజ్యపాలనము నేయు 

నట్టికోదండరాము సేనాత్మలోేన 

“మెలణగం గలలంటి నంతట మేలుకొంటి. 

ఆళీర్వాద ము 

చ 6. మనసిజామామమామయభిమానమడం చినవానిమామనం 
+ ” దనునివిరోధినందనునినందనుస సుందరిమేనమామం జం 

_ పినజగటెట్టిపట్టిం బొడింటేసి సినళూరునితం[ డిం గన్ను గక. క. 

“నొనిన నురాధి నాథునికనూభవునాయువు మాకనమ్యెడున్,. లు 

ఉ మామను సంహరించి యొకమానును నర్వమడంచి యల. 

: మామను రాజుంజేసీ. యొకమామతనూజునకాత్మబంధ్ధుండె 

శ మామ కళగన్నులిచ్చి. సుతుమన్మధం నింతికి6 దానె మామయె 

మానుకు మామయమైన న పరమాత్ముకుమాక (ట్రసన్ను౬ డయ్యడునొ... స 



బటల. చాటుపద్యర త్వాకర ము 

సీ, అన్నడు శయనించి యన్నను' పెనుంచి 

_ యన్నను మునిమాఫు హతమునేసీ 

| అన్న సుకురక్నించి యాన నకు. శిక్షించి 

యన్న సుతునకు౬ దనయనుజ నిచ్చి (౧. 

మామకు మామయై మామనుబంధించి 

వ. - మామ సుతుధరకు మామంజేసి. 

స కొడుకుకు చావ కూతురే పెనిమి-కై 

a ' కొడుకునాలములోనం సాలశేని 

న్ మించు శ్రీవారి కరుణచే మోకునొసం 
__ బహుతరంబగునాయు రై శ్వర వ 

_ వస్తువాహనసంప న్నవై భవముల 

a సకలసా వే న వంబుసంత తంబు, 

న. అలినొల్ల ల కయున్న వనము ్ మనుగని. 
.. నందులోపలనున్న వానక్కమనని 
ఖ్ నమ్మి నాతని౬ జెజదుదానమ సవతి 

యా త  శె్పట్లగనంలోడ. 

ప నల్లునికిందగం డానయల్లులో 

మి వంతం ౩ బెండ్లి గ్లీవమారుండై . సా 



పంచమత రంగ ము. 
99కి 

శండువిడిచియు వాగెడులేఖకుండు 

కలిమి కవిసేయు ఛాగ్యంబుగా చె కృష్ణ !. 

క్ల (పతింజూాచి (వాసీనా(డను 

అతి "సె బలు బ్రాలు మూడనన్నియుందప్ప
ుల్. 

 యతియును ప్రాసమునెటులను 

” మతిమంతులు కేప్పుదిద్ది మన్ని ంపరయా '. 

_ చాటుపద్యరక్నాకరము 

సమా సము 



వె న్ను 

ఆంధ్ర శ్రవర్రినాశార్యాంయమనయ 

చ ముద్రితము._1927, 



క్రయమన, సిద్ధము
గా నన్ను 

గం థ్ ము లు 

1 ప్రణయ పసుమము 

బది 'లోకోషక్తరయగ
ు నొక! మహాప వతివ

,! త చరిత్ర ము. 

ందలి.. కథాసంవిధాన మఘూర్వము. రనభాన భరితమై, : 

మృదుమధుర మే లిచే పాఠకల
ోకము నాకర్షించు సీ నునోహార 

కావ మునకు " వ
మర్శవిద్యాన్వతం

గ్రు లగు ట్ర? 
శ్రీ. దుర్భా. 

సు ఖు వ్యాలీ ర
 ద్రాసినపీరికయును గ

లదు. వెల0- 12-0 

పిఠా "పుర
ము 

య నడకదుటి వీర? రాజు పం
తులుగారు. 28 8-26. 

” డయాపు లకర 'మోరనిచిన ప్రణయ. కుసుమము
? 

చేకొని య పపరారముద్ర ద, ననమౌప్లావిత 
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ర్యానందములను బొందితిని.. గ గ ంథ మంతయు మృదుమధుర 

పద | సంఘటితమై యెల్లరయుల్ల, ౦బులం బల్లి వింపం జేయునదిగా 

నొప్పారుచున్న ది. అందందు తిక్కనుఖ శబభావముల మలి 
కూరుపు, నాచనసోముని మనోహా పద సంఘటనము, నన్ని 
చోడకని రాజు జూనుతెనుంగు సోయౌగము, మొదలగు సత్కా 
న్యలవణముల్లు గలి గి నవీనభావ విన్యాసములత్రో c sn 

మిగిలియున్న ది, “వేయేల? మోపొ తమాకృతిని ౪ జిన్నయయ్యు. 
గుణములచే చెం బెద్దగాం బరిగణింపన ర్త మై యలశారు 

గ్రంథవీకళయు గ్వ్యమె త్యాషాషుడ చున్నది + 

య. న్ ప్ గ 
ప్రబంధ కవ్చులవలెలాక కుద్ధవ్రే మ వ. 

పత్ర a మునే చిగురుజొంపముల, పూలమొగల, శుక్ర 
ములు వీకోముల్క నదుల సరోవర, తేటుల్క నీతాకోకిల 
ములలాంచి.  ఆళృంగారోన్మాదమున సృష్టి కాక కా కొ త్తృమెజుంగు 
పెట్టగల మహాకావ వ్యయుగము చేడవతరింపవలసీ - యున్నది. 
అవతరించుచున్నది. కంచము. ఈ, స ప్రణయకుసుమము 



ఆంధపత్రిక్, 
wpe 

ప్రణయకుసుముము....
 ప జపపను వారి 

హారుని. కావ్యమువ లే 
కకక త్ర rage పరముగను, 

శాంతరస ద్రధానముగను నుండక had, శృవ్యమ
ుగను, / 

ప్రణయపరముగను, విప్
ర వ్ప లంభరస ప్ర ప seen న్లుండి మిగ

ుల... 

మనో హరముగ ఈఖండ కా వము. =... -*= 'ఛీరునకు. 

తగినట్లుగా. దళముల క్రి కింద వ. 
విభజిం 'పయిడి 

నది... వే. శాత్రగి
 కవితాలత ఈ గృంథమ

ునందు పుప్పిం 

_చినదనుటకు సందియము లేద ..శనుకచే ప్రణయకుసు
వుము | 

. నందలి సారభము ఏధగ్గజనుల నాకర్షి ంపం
జాలియున్న ది, ఇందలి

 జి 

ఇతివ్భ త్తే త్రమునకుం దగిన పడపచార్గ రసావిప్క-రణ ఇాతురి . 

యును, అందు కనబరచి
న బాచిక్యమును, మిక్కిలి గమ 

 చింపదగీయున్నవి....
... లే ఈకవిగా రితోధిక సేవను వ 

స్తారన్వకేమున. కానర్చంర్రై
ట్టురెడము.. 

మ. వా. నరాల తశ 
Ae ల సిద్ధాంతం, 

్రీవకాన సక టనూర్యద్ర నా
దరావు డొరవారు 15-6-26..

. 

తమరు దయతో. నంపిన “ ప్ర ణయకుసు
ముము?” 7 నాకుం 

జీరనది.. అందలి మృదుమధుర కవితా మరందమును_ గోలి 

| యమి"తొనందము. నందితిని. ఇంతకు, మున్నే ప
 పత్రికలలో లేము 

 క్రవితారసమును కాంకచవిచూచి ' యుంట
ిని 2౬222222000 జ: wwe *. 



4&4. 

SWARAJYA. 
The wellknown Andhra poet Mr. D. PITCHAYYA 

SASTRY of Nellore has kindly sent us a ccpy of his newly 
published “| ప్రణయకుసునుము” ఇ Prabandham i in Telugu. On 

perusal Iam convinced that the new path sketched out by 
the poet is beautiful and that the treatment is ina mas- 
terly fashion. ‘The book abounds i in various descriptions 
mostly of Nature and I may add that these descriptions 
heighten the intensity of the plot rather than detract the 

attention. of the readers. a 

As regards the style of ths varied verses sof the book 

1 venture to say that itis not only copious and vigorous 

but 2150 rich in its simplicity. Iam sure that the book 
deserves to have a place among the many gems of Andhra 
Literature and I recommend it to the el of the 
చీ Andhra Young n men. 

యు S. R. 

. కకాప్పర సంస్థాన విద్వత్క-వ్రులు, Fo జేంకటరాను శాత్రిగార్కు కవితావి విలాసము, 10-9- 27. వష a 
మో “ ప్రణయకుసునుము? మృదుతయ య్కు “శనమును, : 
సుగంధమును గలది. (లన సుమనో మనోహరముగా 

నున్న ది. 
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“ ప్ర కృతిఠవాస్య
ముం దలంచి. 

న పాడుచున్నది ఛావగీతమ
ుల్ ”. 

అశేపద్యపాదము 
మిగ గ ంధమునకం

ంగూడా అనున, _్రన్తన్ను
రని 

శ 

'మోకవిక్వము పులా
మానోపొరముగో a

se బారు 

చేసిన ప ప్రకృతివక్ష్మన హృదయం
గనుముగౌ ఉన్నది. భావకవిత్వ 

మండే ౮ త్రలకంటగించుకొ చేవారు మ
ాపు న సక్రముచదివినట్లయి'తే

 

-వారికాజబ్బు నిమ్మళించవ' చ్చు
ను.. = రెదపీ లల నోము

లు? 

సూర్యోదయవర్ష నను, 
“నవీనవనీవినోదముల 

వర్ణ నము 

= ఇవి అన్ని స్వభొవసిస్థముగ" వి మిక్కిలి మనోహరముగ
ా వ న్ఫించి 

ప వు . 
క 

య మా కవిత్వము నిశాఘ
ాటముగా ట్ 

తత్తే 

జము arte యీోన
ాటి సారస్వత మున we

 

.స్థానమాత్ర క మించగలద
ు. 

విజయనగర నం
స్థానాస్థానకవులు

, 

మూ ర్రీగొరు నీ విజయనగరము 

ప Fe 10-2" 

5 ర్వకముగ నందుకొంటిని.. 
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భావకవిక్యమను. చేర నొకవిధమగు. వింత కవిక్వమున 
as యీానవినయుగములో నిట్టి యు తీవ త్రేమకావ్య సృష్టి. 
గామింషంగలిగిన మోానెంతయు ధన్యులు. “ప ణయ కుసుమ. 
మను మాగ్యంథనామమును జూచిన యంత నే యియ్యదియుం 
ప్రణయపబిమూత పదముగాంగల శీటి. ఛానకవిక యేమో 

యని భయపడితిని. కాని. విలోకించుకొలంది. నియ్యది. మధా 
పూచిన. పూర్వకృత పుణ్యలతిశాలతాంత ముసి తెలిసినది. 
“ఉచ్చ భూభాగములనుండి యుజీకియుజికి వడి”సభాలున 'దూక్షి | 

_శచ్చైదిర్రి. పొంగి పొరలలేలసి మోకవితాలహారీ మాభురీరస 
'శ్లీకీరములు “కన్రల వర్ణ నలకు. మించి ర్రాలు'చున్న వి, మారు. 

వర్ణ ంచిన సుతు. ల ముచ్చటలయందలి భావముల 
నైన నొకప్పుడూహించి గ్రహింపవమ్సుంగాని నేటి భావకవుల. 

భావకవితలయందలి ఫొవములుమా శ్రే, వ. అట్టు 
గాక నరళప దజాలములనలన' నప ప్ర యత్న ముగ చ బ్ర సన్నము 

లగుచున్న 'విరళభావ పరంపరలంగలిగి / “యలంతి తొ లిపడ్డ 

శం, ద్ర మండ అము నుండి. జలజలను రాలు నమృతంపు జాలులీల, 

రసము తొలకించు మాప ణయకుస సుమము. న మాలనాప.! కవ న 
పు. కాయలను. 

వి్యత్తువ్రలువద్దాన నువ్భారాయశా్రిగారు.. కు ము హేంద్రవరము, | 81- 10- 27. 
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' ధారయును, రసానుగుణములయిన వృ శ్తీభేదములును, విష 
| యానుకూలము లయిన వర్ల నాకల్పనములును మిగుల నా: 

_ నీయములు, రత్కుసుమమునందలి ప్రథమ ద్వితీయదళములు. 

ర్వ సీచోన కము! లోని విషాదకర విషయమునకు సూచకములు: 

౫ దోయచున్నవి. తద్దళములోని పభ్యములు మిగుబరసవంత 

ముం చ్రీలకుం చాతి వ్రత్యబోధకము లగుచున్న వి, 

(పుట ఫలపరంసర లై లై దువుల కిచ్చి. 

- స్ పడంశినో చెం బదారుప ండ్ల వే స 

ws ' ఇత్యాదిలోశానుభన | స ప కాశకన్వభావవర్ష నలు పెక్కు 

లు . పాఠకహృదయాకర్ష కములుగా. నుండుటయట్టి మాకవితా 
స్రోథితు కొనియాడందగినది, 

య 2.భారతి. 
మ. స కభూప పతిం జంపితికా. గండు భూరిభుజంగము. య! 
ఇచ్చె. నను: చాటుప సద్యములోని కథ కిది విపులీకరణము... 

జాడాపు 400 య. ద్ధందలి కఖాకల్పనము మిగుల 

' నద్బు తానహము. సులభృాశె లిగలిగి పద్యములు | రస ములుకు. భు 
"చుండును. ' చేయేల. రసికులగువారు. లః చదువ వలనీన 

శక్యము “a ii క య. వ నెలకు, 0- 10- 0. 

ee 'శాలమహిమను సాచ్చిక sigan ఇందలి భావ 

ములు ప్రథములు. పద్యములు, వ్యాద్యములు. వెల 04 ప. 



4 నువర్ష మేఖల 

. శృకన్చల వాక్యాలు బకువులచే టన పముతు 
యం కథగా పకిణతిని గాంచినది, అది. ప్రీ, త్ర ప్ప చదువ 

గన చిన్న న. న వెల 0-4. 0 

య శక్షబప్రననా os 
ఖు శతకము. వ. - 0-2-0 

16 నెల్లూరు గాలివాన a 90 

7 విస్థరాప దశావతార స్తవము 

తెనాలి శ్వ శాబకృన్లకు ఈ రచిత ము లగు దశావతారప నప 

స. వివరణములును క కళను. య ల 04- 0 




